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Even bijpraten:
Beste ouders/ verzorgers,
Onze school werd eerder deze maand bezocht door de schoolinspectie. Er werd
met name gelet op betrokkenheid van leerlingen; taakgerichtheid en het ontvangen van feedback. Samen met de inspecteur en een collega directeur hebben we vier groepen bezocht. We hebben gezien en gemerkt dat er een prettige
werksfeer heerst op Sint Jan. Er wordt hard gewerkt, zowel door leerlingen als
het personeel. De resultaten zijn voldoende en in principe vindt er de komende
jaren geen inspectiebezoek meer plaats.

Tijdens de studiedag van de stichting hebben we in de schoolteams gesproken
over onderwijskundige concepten. De komende periode zullen we ons concept
verder uit gaan werken.
Tijdens de studiedag van onze school hebben we gesproken over de manier van
rapporteren en de wensen voor de toekomst. We zijn ook in subgroepen aan de
slag gegaan om het groepsdoorbrekend werken inhoud te geven. Zo houden de
leerlingen van groep 7-8 zich bijvoorbeeld bezig met een kerstmusical…

We zijn benieuwd naar het eindresultaat!

Belangrijke data:

Vrijdag 6 december: de lessen starten om 10.00 uur
Vrijdag 13 december: rapporten mee naar huis

Donderdag 19 december: ’s middags vrij, kerstdiner 18.00-19.00 uur
Vrijdag 20 december: 11.45 uur start vakantie
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Vernieuwde website online

www.sintjandongen.nl
Ook achter de schermen wordt er hard gewerkt aan het verbeteren van de
kwaliteit. De komende periode zullen de volgende zaken verder uitgewerkt
worden:
- foto’s van teamleden
- beknopte beschrijving van het onderwijskundig concept
Heeft u tips, adviezen of mist u zaken? Laat het ons gerust weten.

Nieuws vanuit de oudercommissie
Vernieuwde website online
Onze kledinginzamelingsweek begin november was een succes. We hebben
heel wat kilo's kleding verzameld. Dank voor de bijdrage. We zullen hier zeker
een vervolg aan geven. We zullen u hierover tijdig informeren.
Komende tijd staat in het teken van 2 mooie feesten. Komende week mogen
de kinderen genieten tijdens het sinterklaasbezoek op
3 december.
De week erna zullen we de school voorzien van een
gezellig kerstsfeertje. Ook dit jaar vieren we dit samen.
We hopen op 19 december weer vele ouders te
mogen verwelkomen. De werkgroep zal u hierover
binnenkort verder informeren.
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Juf Anna met verlof
Juf Anna gaat nu officieel met zwangerschapsverlof.
Ze is door teamleden in het zonnetje gezet en verwend
met een mand vol cadeautjes.

Veel uitpakplezier!

Even voorstellen: Linda Polko
Via deze weg wil ik me graag aan u voorstellen. Mijn naam is Linda Polko en ik ben de
schoolmaatschappelijk werker op uw school. Ik ben werkzaam vanuit het Instituut
voor Maatschappelijk Werk (IMW Tilburg) binnen de gemeente Dongen.
U kunt bij mij terecht met vragen over de opvoeding of ontwikkeling van uw kind.
Maar ook als u zich zorgen maakt over hoe het met uw kind gaat op school en/of
thuis. Hierbij kunt u denken aan:
• U merkt dat uw kind moeilijk gedrag vertoont (bijvoorbeeld veel ruzie maken, schelden, of niet luisteren)
• Uw kind pest of wordt gepest
• Uw kind voelt zich niet begrepen, voelt zich eenzaam of is erg terug getrokken
• Uw kind heeft last van (de gevolgen van) een echtscheiding of sterfgeval
• U merkt dat uw kind moeite heeft met de omgang met andere kinderen.
Bovendien kunnen er zaken spelen die niet direct het kind aan gaan, maar het kind
indirect wel raken. Denk hierbij aan relatieproblemen, problemen met huisvesting,
echtscheiding, financiële vragen/problemen of inzetten van vervolg hulpverlening. Ik
kan samen met u kijken welke hulp het meest passend is. Indien wenselijk, verwijs ik
naar de juiste instantie en begeleid ik u daarbij. Hulp van het schoolmaatschappelijk
werk is gratis en vertrouwelijk.

Meneer
Gezonde
Met vriendelijke
groet,

SCHOOL

Linda Polko
Schoolmaatschappelijk Werker / generalistisch hulpverlener
Telefoon: 06 86840736
E-mail: l.polko@imwtilburg.nl
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