INFOPLUS
23 november 2018
Kalender komende periode:
5 december
18 december
19 december
21 december
24 december t/m 4 januari
23 januari
25 januari
29 januari
31 januari
01 februari

Sinterklaasfeest school om 13.00 uur uit
Kerstspel groep 1-2H en groep 1-2MA
Kerstspel groep 1-2SC
School om 12.00 uur uit
Kerstvakantie
Start Nationale voorleesdagen
Weeksluiting 1-2MA
Groep 1 t/m 8 vrij
Start poezieweek
Weeksluiting 5A

Reservekleding gezocht
Voor de groepen 1-2-3 zijn wij op zoek naar extra setjes kleding zodat de kinderen na een
"ongelukje bij de wc" zelfstandig kunnen omkleden.
We denken dan aan extra onderbroeken voor jongens en meisjes. En aan extra broeken
(liefst trainingsbroeken en joggingbroeken) in maat 98 t/m 128.
U kunt de extra setjes inleveren bij de leerkrachten
Alvast bedankt!
de juffen van groep 1-2-3

Sinterklaas
Hij komt, hij komt......
Op woensdag 5 december brengen Sinterklaas en zijn pieten
een bezoekje aan onze school. We verzoeken u om rond 8.40
uur de kruising bij de kleuteringang vrij te houden, zodat alle
kinderen de aankomst goed kunnen zien. Natuurlijk bent u van
harte welkom om de Sint en zijn Pieten te verwelkomen!
Deze dag zijn de kinderen om 13.00 uur uit. We lunchen die
dag niet op school.

Week tegen de Kindermishandeling: Ik maak het verschil
Van 19 tot en met 25 november 2018 is het Week tegen de Kindermishandeling. Deze week is een
mooie kans om iedereen stil te laten staan bij de grote groep kinderen die opgroeien in onveilige
thuissituaties.
Het thema van de Week tegen de kindermishandeling 2018 is: Ik maak het verschil.
We weten uit onderzoek dat gemiddeld in elke schoolklas één kind zit dat mishandeld wordt. Dat
betekent ook dat we allemaal wel iemand kennen die opgroeit of opgroeide in een onveilige
thuissituatie.
Iedereen kan iets betekenen voor een kind dat opgroeit in een onveilige thuissituatie. Zelfs een
klein gebaar kan een groot verschil maken. Wat kun jij doen? Het lijkt lastig om kindermishandeling
te stoppen. Maar iedereen kan het verschil maken door een eerste stap te zetten. Een vriend met
een luisterend oor, een alerte buurman, een huisarts die doorvraagt, een leerkracht die begrijpt
wat het betekent of een hulpverlener die een collega coacht. Twijfel niet en ben er voor een kind
dat wordt mishandeld.
Hoe merk je dat een kind mishandeld wordt?
Soms vertellen kinderen over onveiligheid of het meemaken van geweld thuis. Maar meestal is dat
niet zo. Vaak zijn de signalen of zorgen gebaseerd op wat jij of iemand in je omgeving heeft gezien.
Daarbij denken mensen vaak aan blauwe plekken of andere letsels, maar ook verwaarlozing en het
getuige zijn van geweld tussen ouders zijn vormen van mishandeling die je kunt opmerken. Juist
omdat we steeds meer leren over de gevolgen van mishandeling weten we hoe belangrijk het is dat
we signalen van verwaarlozing of bijvoorbeeld ernstige verslavings- of psychische problemen bij
ouders en geweld tussen partners echt serieus nemen. Ook deze vormen van onveiligheid leveren
heel veel stress op bij kinderen en dat kan grote gevolgen hebben voor hun ontwikkeling en zelfs
voor hun gezondheid.
Wat kun je doen?
Iedereen kan het verschil maken. Er is moed nodig. Bijna iedereen, of je nou professional bent of
niet, moet een drempel over om een eerste stap te zetten en in actie te komen. Want: heb je het
wel goed gezien, valt het misschien allemaal wel mee, of zijn er anderen die de situatie beter
kennen en het beter in kunnen schatten? Dat zijn begrijpelijke dilemma’s. Daarom is het goed om
advies te vragen. Eén belangrijke regel: Je bent niet alleen! Zoek mensen die je verder kunnen
helpen.
In gemeente Tiel kun je daarvoor terecht bij de wijkteams Jeugd. Daar werken jeugd en
gezinswerkers die naar je kunnen luisteren en je advies kunnen geven. Je kunt hen bereiken via
onderstaande gegevens.
Maak jij het verschil?

Wijkteam jeugd Tiel Noord,
Priorlaan 1 in Tiel (basisschool Molenwerf)
t: 088-0017781
e: wijkteam.noord@cjgtiel.nl

Wijkteam Jeugd Tiel Oost,
Wilglaan 2 in Tiel (kantoor STMR)
t: 088- 0017780
e: wijkteam.oost@cjgtiel.nl

Wijkteam Jeugd Tiel West,
Burg. Schullstraat 2 in Tiel (basisschool Floriant)
t: 06-13663161
e: tiel1@bzjong.nl

Wijkteam Jeugd Tiel Passewaaij en kernen,
Koerierspad 5 in Tiel (basisschool Rotonda)
t: 06-13664076
e: tiel2@bzjong.nl

