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Jarigen
30 augustus
Melvano Latchmansing
10 jaar
1 september
Simone Kunnen
8 jaar
8 september
Dani Kiezebrink
4 jaar
11 september
Gianni Postma
5 jaar
12 september
Milan Gnodde
5 jaar
12 september
Houweda Moulina
9 jaar
14 september
Zahra Veenstra
5 jaar
16 september
Lina Bouanani
6 jaar
Alle jarigen van de komende weken willen we alvast van harte feliciteren en een fijne verjaardag
toewensen!
Geboren!!!
Op dinsdag 26 augustus is Fleur geboren, dochter van juf Eva en Mattijn en
zusje van Thijs! Wij feliciteren ze van harte met de geboorte van Fleur.
Als u een kaartje wilt sturen dan kunt u deze aan juf Josha geven,
zij zorgt ervoor dat het bij juf Eva terecht komt.
Luizenopsporingsteam zoekt versterking
Het LOT (luizen opsporingsteam) is dringend op zoek naar ouders/verzorgers om ons team te
versterken. We hebben uw hulp hard nodig!
Wat wordt er van u verwacht? Na elke vakantie die een week of langer duurt controleren we op de
woensdagochtend alle kinderen. Vervolgens twee weken later nog een nacontrole. Dus 4 x per jaar
een controle en 4x een nacontrole.
Een leuke bijkomstigheid van het luizenpluizen: je leert de namen en de gezichten van de kinderen op
school kennen en maakt door je betrokkenheid te tonen snel contact met andere ouders/verzorgers.
Wees welkom in het Luizen opsporingsteam!
Aanmelden kan bij Juf Josha
Het LOT (het luizen opsporingsteam).
Tegemoetkoming Ouderbijdrage Schoolfonds
De gemeente geeft onder bepaalde voorwaarden een vergoeding aan ouders met kinderen op een
basisschool of voortgezet onderwijs. Ouders die daarover een brief hebben gekregen van de gemeente
moeten, om deze vergoeding te krijgen, de brief inleveren. Dit kan op twee manieren:
1. Inleveren via de school. De brief moet voor 1 december 2014 ingeleverd zijn. Daarna kan de school
de brief niet meer aannemen. Ouders die voor deze optie kiezen hoeven geen vrijwillige ouderbijdrage
en schoolreisgeld meer te betalen!
2. Inleveren bij de dienst SOZAWE. Ouders die voor deze optie kiezen, betalen eerst zelf de vrijwillige
ouderbijdrage en het schoolreisgeld.
Welkomgesprekken
Op maandag 1 en dinsdag 2 september voeren we voor het eerst met alle ouders welkomgesprekken.
In deze gesprekken vertellen ouders/ verzorgers aan de leerkracht over hun kind en over de
verwachtingen van dit schooljaar. Met dit gesprek hopen we niet alleen zicht te krijgen op de
verwachtingen die u als ouder hebt, maar ook willen we hiermee kennis maken met het kind vanuit de
ouder naar de leerkracht.
Studiemiddag onderbouw 11 september
Op donderdagmiddag 11 september hebben de kinderen uit groep 2 t/m 4 vrij in verband met een
studiemiddag van de onderbouwleerkrachten. Zij zullen met elkaar verder leren over
Ontwikkelingsgericht Onderwijs.
Kiel 5-6, 9733 EB Groningen ● Postbus 9281, 9703 LG Groningen
Tel.: (050) 541 22 89 ● e-mail: info@tkompas.nl ● www.tkompas.nl

Nieuwsbrief van 28 augustus 2014
Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
In de afgelopen twee schooljaren is de intern begeleider getraind in de meldcode kindermishandeling en huiselijk
geweld. Deze meldcode is vanaf 1 juli 2013 verplicht. Dit schooljaar volgt ook een van de leerkrachten deze training
zodat er twee aandachtsfunctionarissen in de school aanwezig zijn.
Het doel van deze meldcode is dat je op laagdrempelige wijze met ouders en verzorgers in gesprek komt over de
signalen en dat het voor een school ook duidelijk is welke stappen er ondernomen moeten worden. U kunt bij de
intern begeleider of directeur meer informatie opvragen over deze meldcode.
Verwijsindex Zorg voor Jeugd Groningen
In Groningen is er een regionale verwijsindex Zorg voor Jeugd ingesteld. Deze functioneert als een loket waar scholen
meldingen kunnen inbrengen over leerlingen over wie zorgvragen leven. In onze gemeente heeft de verwijsindex de
functie en taken van het bovenschools zorgadvies team overgenomen. Momenteel is de VCOG niet aangesloten bij de
Verwijsindex. Mocht de school zorgen hebben, dan bespreken we dit met ouders en de schoolverpleegkundige van de
GGD. Als deze verpleegkundige in contact komt met ouders en zich ook zorgen maakt, dan wordt dit bij ouders gemeld
en vervolgens komt er een melding in de Verwijsindex binnen Zorg voor Jeugd. Dit is een digitaal signaleringssysteem,
waarmee professionals snel en efficiënt informatie kunnen uitwisselen.
Dankzij Zorg voor Jeugd Groningen blijft elke risicojongere in beeld en kunnen professionals uit de jeugdzorg,
gezondheidszorg, werk en inkomen, welzijn en onderwijs door middel van een signaal hun zorgen melden over een
jeugdige en activiteiten op elkaar afstemmen. Ook politie en justitie kunnen signalen in het systeem afgeven.
In Zorg voor Jeugd Groningen wordt geen inhoudelijke informatie opgeslagen. Het is dus uitdrukkelijk geen
Elektronisch Kinddossier, alleen een middel om snel alle betrokken partijen om tafel te krijgen.
Wilt u meer informatie over de Verwijsindex of heeft u opmerkingen of vragen kunt u contact opnemen met de sociaal
verpleegkundige Hilde Post of de intern begeleider Joske Klaver.
Stichting Leergeld
Leergeld zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële
middelen, die vanwege gebrek aan financiële middelen niet mee kunnen doen met hun leeftijdgenootjes.
Ouders of verzorgers van deze kinderen kunnen een beroep doen op hulp van een lokale stichting Leergeld indien zij
bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen en een aantoonbaar
besteedbaar inkomen hebben dat beneden 120% van het bijstandsniveau ligt. Ouders of verzorgers kunnen bij de
lokale Leergeld stichting in hun gemeente een aanvraag indienen om hun kind(eren) te laten meedoen. Meedoen kan
in principe op vier verschillende gebieden: onderwijs, sport, cultuur of welzijn. Zie ook www.leergeld.nl
Contact
St. Leergeld Groningen e.o.
Postbus 1575
9701 BN Groningen
Telefoon: 088-3342270 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur)
leergeldgroningen@live.nl
Belangrijke gegevens

Belangrijke data!!!!!!!!!!!!

Voorzitter OC:
Minca Holman 5497891/ 06-15117707
Voorzitter MR:
Jeroen Smit
050-2804173
TMO-coördinator:
Annemieke van Dijk

06-49493782

Jeugdverpleegkundige CJG
Hilde Post
050-3674505/06-52659126
hilde.post@ggd.groningen.nl






Donderdagmiddag 11 september: kinderen uit
groep 2 tot en met 4 vrij!!
Vrijdag 12 september: Nieuwsbrief
Dinsdag 16 september: MR-vergadering
Dinsdag 23 september: informatieavond (noteert
u alvast deze datum in uw agenda!)
In de bijlage vindt u informatie
over blok 2 van de Vreedzame School!
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