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Nieuwsbrief 3

15 oktober 2015.

Geachte ouders,

Algemeen:
Even kennismaken:
Het sociaal wijkteam De Fryske Marren
Sinds 1 januari kunt u in gemeente de Fryske Marren met al uw vragen over zorg, werk en
jeugd terecht bij het sociaal wijkteam. In dit team zitten hulpverleners die samen met u
bekijken hoe uw hulpvraag het beste kan worden opgelost. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken
aan vragen over schulden, omgaan met kinderen, problemen met uw kind op school, vragen
over echtscheiding, vragen over het vinden van werk of huiselijk geweld.
Zo werkt het sociaal wijkteam
Hebt u een vraag of hulp nodig op dan kunt u contact opnemen met het sociaal wijkteam. Ook
kunt u op school bij de intern begeleider aangeven dat u graag een gesprek met het sociaal
wijkteam wilt hebben.
Het sociaal wijkteam maakt zo snel mogelijk een afspraak met u om met u in gesprek te gaan.
Samen met u wordt uw (hulp)vraag besproken. Wat is uw vraag, wat heeft u zelf al gedaan en
kunt u nog doen en wat kan het sociaal wijkteam voor u betekenen? In het wijkteam zitten
hulpverleners die gespecialiseerd zijn in hulp aan ouders en kinderen, maar ook specialisten
op het gebied van schuldhulpverlening en werk en inkomen. Zij zoeken samen met u naar een
oplossing die past bij u én uw gezin.
Contact met het sociaal wijkteam
Het sociaal wijkteam is van maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 16.00 uur en vrijdag
van 09.00 - 12.00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 14 05 14 (zonder kengetal).
Ook via mail kunt u het sociaal wijkteam bereiken: sociaalwijkteam@defryskemarren.nl of
per post: Gemeente De Fryske Marren, t.a.v. het sociaal wijkteam, Postbus 101, 8500 AC
Joure.
Voor (hulp)vragen die betrekking hebben op jeugd en gezin is Anita Comello als
contactpersoon verbonden aan onze school. Ze is rechtstreeks te bereiken via

telefoonnummer 0513-239266. Tevens is ze bereikbaar via de e-mail
a.comello@defryskemarren.nl
Op de campagnewebsite www.hetbegintindebuurt.nl en de gemeentelijke website
www.defryskemarren.nl/zorg vindt u meer informatie over het sociaal wijkteam en over de
thema’s werk & inkomen, zorg & ondersteuning en jeugd & gezin.

Belangrijke data:
Maandag 19 oktober tot en met vrijdag 23 oktober: Herfstvakantie:

Niets te doen in de herfstvakantie?? Kom nou! Zie bovenstaande poster!
Dinsdag 27 en woensdag 28 oktober, maandag 2 november: Spreekavonden.

Het spreekavondrooster hebt u via de mail toegestuurd gekregen. Bovendien hangt het schema
bij de deuren van de groepslokalen.

Maandag 2 november: Excursie groep 7 naar het Vakcollege Sevenwolden.
Daar gaan ze High Tea producten maken. Die nemen ze mee naar school, daar worden ze te
koop aangeboden. Voorafgaande aan de excursie er een topconoom (Aryan Westra) die als
gastdocent een les komt geven over ‘ondernemen’. Hoewel de kinderen van groep 7 van
nature al aardig ondernemend zijn, denken we hier toch nog wel wat van te kunnen opsteken.

Woensdag 11 november: St. Maarten.
In de groepen maken we –traditiegetrouw- een lampion. De groepen 1 en 2 brengen – met hun
lampion- een bezoek aan ‘de Flecke’. De kinderen van groep 3 gaan naar ‘Vegelinstate’.

Muziekproject
De
B(l)asis
Fanfare
Door de Jouster Fanfare
Docent: Harm Bosma

Na de herfstvakantie start CMV Jouster Fanfare met het muziekproject “De B(l)asis Fanfare”.
Dit project bestaat uit twee onderdelen:
-

een aantal presentatie lessen in de klas
vervolg lessen op een blaasinstrument

Gelijk na de herfstvakantie komt docent Harm Bosma een paar keer in de klas om de kinderen
enthousiast te maken voor een blaasinstrument. Er worden verschillende instrumenten
getoond en er kan ook geprobeerd worden. Na de klassikale presentaties kunnen de kinderen
zich opgeven voor een proefperiode die duurt tot de kerstvakantie. De kinderen krijgen dan
les op school in de half uur pauze én samen met elkaar oefenen op de vrijdagmiddag van
17.00 tot 17.30 in de Triangel.

Deze proef periode wordt afgesloten met een kinderconcert waarin het geleerde wordt
gepresenteerd. Ook doen de reeds bestaande jeugdorkesten mee.
Na deze afsluiting kunnen de deelnemers beslissen of ze door willen of niet. Voor diegenen
die doorgaan wordt een contributie gevraagd van € 6,- per maand. Op deze manier hoopt de
Jouster Fanfare weer een nieuwe aanwas te creëren.

Bijbelverhalen in de komende periode:
Week 44: 26/10 – 30/10: Ik laat je niet in de steek.
Abram en zijn neef Lot wonen dicht bij elkaar. Maar omdat ze zo veel schapen hebben,
is er niet genoeg ruimte voor hen beiden. Ze gaan uit elkaar: Lot gaat naar het Oosten.
Toch betekent dat niet dat Abram en Lot niet meer bij elkaar horen. Als lot in de
problemen komt, komt Abram hem helpen.
Week 45: 02/11 – 06/11: Wie zegt dat?
God belooft Abram een grote familie: zo groot als het aantal sterren in de nacht. Het is
een mooie belofte, maar kan Abram het geloven? Als het lang duurt, Verzinnen Sarai en
Abram een plan: de slavin Hagar wordt de moeder van Abrams kind. Als Hagar
zwanger is, vlucht ze voor haar meesteres Sarai. Maar een engel van de Heer vindt haar
in de woestijn. God belooft Abram dat hij nog een kind zal krijgen. En hij geeft hem en
Sarai een andere naam: voortaan heten ze Abraham en Sara.
Week 46: Dit kan echt niet.
Sara krijgt een kind. Een oude vrouw die alsnog moeder wordt. Abraham praat met de
Heer over Sodom: zou God onschuldige mensen straffen? In Sodom gebeuren
verschrikkelijke dingen. Lot en zijn dochters worden gered.

Mocht u vragen hebben n.a.v. deze nieuwsbrief dan kunt u even contact met ons opnemen.
Volgende nieuwsbrief: donderdag 12 november.

Vriendelijke groeten, namens het Wumkesteam,
Jan F. de Boer.

