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Beste kinderen, ouders en verzorgers,
Dit is het laatste Schrijvertje van dit schooljaar. Ook de laatste die ik schrijf.
Volgende week nemen we afscheid van onze achtstejaars. Maandag voeren zij voor de kinderen (op de dag) en hun ouders (’s avonds) een
prachtige musical op. Na de zomervakantie mogen zij op het voortgezet onderwijs laten zien wat ze de afgelopen jaren hier op ’t Schrijverke
hebben geleerd.
Ook nemen Marjanne, Priscilla, Jaimie en ondergetekende afscheid van ’t Schrijverke. Ieder van ons start op een nieuwe school.
Woensdag besteden we hier met de kinderen aandacht aan en donderdag gaan we er met ons team op uit.
Ik wil in ieder geval van deze gelegenheid gebruik maken om alle kinderen en ouders te bedanken voor de fijne samenwerking de afgelopen
acht jaar. In acht jaar hebben we samen veel meegemaakt en bereikt. Veel kinderen heb ik hier als kleuter zien binnenkomen en nu als
achtstejaars de school verlaten. Heel bijzonder om de ontwikkeling van een kind zo’n periode mee te mogen maken.
Ik kijk terug op een mooie, inspirerende, leerzame en boeiende tijd en ik wens het team, de kinderen en de ouders nog vele mooie jaren toe.
Iedereen een fijne zomervakantie en (wie weet) tot ziens.
Namens het team,
Maarten Lensink

AGENDA

MR

Maandag 16-07:

Schoolverlatersavond groep 8
Afscheid juf Marjanne

Woensdag 18-07:

Laatste schooldag
Afscheid juf Priscilla
Afscheid juf Jaimie
Afscheid meester Maarten

Donderdag 19-07:

Zomervakantie t/m zondag 02-09.

N.a.v. de verkiezingen afgelopen weken kunnen we u melden dat er
twee nieuwe ouders zijn gekozen voor de MR.
Voor de volledigheid hieronder de samenstelling van de MR per nieuwe
schooljaar:
Edo Knuf (oudergeleding)
Calvin Ceder (oudergeleding)
Kenrick Acton (oudergeleding)
Rene Vermeire (oudergeleding)
Nathalie (personeelsgeleding)
Sanne (personeelsgeleding)
Julia (personeelsgeleding)
De MR is bereikbaar op mr@schrijverke-lelystad.nl

’t Schrijverke; voor samen groeien en zijn wie je bent.
We zijn positief, respectvol en creatief

LEEFSTIJLKAR

CONTACTGEGEVENS TSO

Wij willen u graag wijzen op de mogelijkheden van de
Leefstijlkar.

De coördinator TSO is:
Aanwezigheid:

De Leefstijlkar is zeer geschikt voor kinderfeestjes,
buurtfeesten of een (woensdag)middag buitenspelen.
In de leefstijlkar zit naast sport- en spelmateriaal ook
een handleiding met speltips en een receptenboekje
met gezonde traktaties zodat u alle ingrediënten heeft
voor een leuk feestje of leuke activiteit.
Vindt u het lastig om een leuk programma te verzinnen
dan kan de Leefstijlwijkcoach eventueel meedenken! U
kunt dit aangeven bij uw reservering, de
Leefstijlwijkcoach neemt dan contact met u op.
Voorwaarden en reserveren
U kunt de Leefstijlkar voor één of meer dagen lenen
zodat u optimaal gebruik kunt maken van de
materialen. Mocht de Leefstijlkar meerdere dagen
gebruikt worden, dan moet deze wel achter slot en
grendel gestald kunnen worden, bijvoorbeeld in de
achtertuin. U krijgt een beschermhoes meegeleverd
zodat de Leefstijlkar prima buiten kan blijven staan.
Het gebruik van de Leefstijlkar is kosteloos, wel betaalt
u een borg van €20,00 bij het ophalen van de
Leefstijlkar. Deze borg krijgt u terug, als de Leefstijlkar
in goede staat teruggebracht wordt.
Reserveren kan via onderstaand formulier of door te
bellen met Wijkpunt Zuidoost, tel. 0320-745740
Neem ·s.v.p. €20,00 contant als borg en een kopie van
uw ID of rijbewijs mee.
Voor meer info:
https://www.welzijnlelystad.nl/vrijwilligerscentrale/leef
stijlkar/
Op de balie bij de teamkamer komen folders te staan.

WEBSITE

Op onze website www.schrijverke-lelystad.nl is veel
informatie terug te vinden. O.a. de schoolgids en
jaarkalender.
Ook zijn foto’s van activiteiten in een album geplaatst.

Telefonisch bereikbaar:
E-mailadres:

Martin van der Ploeg
De coördinator zal op wisselende
dagen aanwezig zijn.
maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag van 08.30 – 09.30 uur op
06-34408254.
schrijverketso@gmail.com

Digitale strippenkaart
Wanneer uw kind incidenteel gebruik maakt van de overblijf dan
kunt u zich aanmelden via de digitale strippenkaart via onze
website, voor € 2.80 per keer.
Voor meer informatie ga naar: www.stichtingdetussentijd.nl

‘EN NU IK…’
'En nu ik…!' is een programma voor kinderen van 7 t/m 11 jaar
die te maken hebben gehad met huiselijk geweld. De kinderen
komen in een groep van maximaal 10 kinderen negen keer
bijeen om met elkaar om te praten over onderwerpen die voor
hen belangrijk zijn.
Op het programma staan behalve praten ook toneelspelen,
tekenen, spelletjes doen, kleien, dansen en voorlezen. Zo wordt
spelenderwijs gewerkt aan het verwerken van ervaringen.
Voor meer informatie over de inhoud van de training, zie de
website: https://www.blijfgroep.nl/en-nu-ik
Tegelijk met de bijeenkomsten van de kinderen, zijn in een
andere ruimte bijeenkomsten voor de ouders/ verzorgers.
Ouders van de “En nu ik…!” -groep komen ook 9 keer bijeen. Zij
praten met elkaar over onderwerpen als: De gevolgen van
huiselijk geweld voor kinderen; Hoe je kinderen die geweld
hebben meegemaakt kunt helpen; Hoe je met kinderen over hun
ervaringen kunt praten; Welke begeleiding en ondersteuning je
voor je kinderen kunt vragen. Ervaring leert dat zowel de
kinderen, als de ouders erg geholpen zijn met deze training.
Binnenkort zullen wij de groep “En nu ik…!” gaan starten in
Lelystad.
Op woensdagmiddag 12 september 2018 van 13.45 - 15.30
uur vindt de eerste bijeenkomst plaats.
De locatie waar we de trainingen zullen gaan geven
is Hanzeborg Lelystad (op 2 minuten loopafstand van Station
Lelystad)
Adres: Koningsbergenstraat 201, 8232 DC Lelystad.
Ook kinderen die in Almere wonen maar wel de training in
Lelystad willen volgen mogen deelnemen.
Ervaring leert dat zowel de kinderen, als de ouders erg geholpen
zijn met deze groep.
De ouders zullen namelijk, in een aparte ruimte ook de groep
volgen, gericht op hun kinderen.

’t Schrijverke; voor samen groeien en zijn wie je bent.
We zijn positief, respectvol en creatief

Er is ook een filmpje (1,5 minuut):
https://www.youtube.com/watch?v=6E6MQ9_AxyI

