Van zaterdag 17 oktober t/m zondag 25 oktober
hebben alle kinderen herfstvakantie.

Beste ouders en leerlingen
In 2013 is besloten om als school en de kinderopvang samen te gaan als kindcentrum.
Dit heeft zowel in kwalitatieve als efficiënte
zin voordelen, een centrale plek voor kinderen van 0-13 jaar!
Om die reden is een pilot gestart om als
Mr/SAC van de Teake Jan Roordaschool en
de oudercommissie van de kinderopvang
samen in één raad te vergaderen. In deze
‘KC raad’ zitten Mariëtte de Wit, Fenny Poker, Karin Vaartjes, Ûlkje Meinderts, Roelof
Burghoorn en Jouke IJnema. Wij bespreken

zaken die belangrijk zijn voor het goed functioneren van de school en het kindcentrum.
De directeur Sandra Rodenhuis en locatiehoofd Marion Hoolsema informeren ons en
wonen deze vergaderingen bij. Deze pilot
loopt van begin dit schooljaar tot aan december.
Op 29 september hadden we het eerste gezamenlijk overleg. In dit eerste overleg zijn
veel punten aan de orde geweest die nodig
zijn om op een gestructureerde wijze te
kunnen overleggen. Zoals, rollen en vergaderdata, jaarplanningen, afspraken hoe wij
de ouders kunnen informeren en betrekken
en dergelijk. Een belangrijke afspraak is dat
wij jullie op de hoogte houden via deze
nieuwsbrief en daarnaast komen de verslagen van de vergaderingen op de website
van de school. In de volgende vergadering
gaan we o.a. nadenken over een gezamenlijke naam voor dit overleg. In november
gaan we de overleggen evalueren.
Wanneer jullie vragen of opmerkingen hebben dan horen wij dat graag.
Hartelijke groet ‘KC raad’

Binnen onze school is Building Learning Power
niet meer weg te denken. Het geeft leerkrachten en leerlingen houvast om systematisch gewoonten en houdingen aan te leren om problemen op te lossen. BLP maakt de vergelijking

met sport, waarin het langdurig en professioneel trainen van spieren noodzakelijk is voor
het leveren van een (top) prestatie. Voor de
‘leerspieren’ geldt hetzelfde. Naarmate deze
spieren beter worden getraind, in een goede
context, neemt het leervermogen van de leerlingen toe. Waar in de sport de trainer/coach
belangrijk is voor het ontwikkelen van talenten,
is het in de school de leerkracht die deze rol
vervult. Door BLP kunnen leerkrachten bewust
kiezen uit een palet van vaardigheden, waarmee ze het leerproces van de leerlingen stimuleren en begeleiden. BLP geeft kinderen taal om
over leren te praten. Op 4 november staat er
een scholingsavond rondom BLP gepland waarbij alle medewerkers van ons kindcentrum bij
aanwezig zullen zijn. De doorgaande lijn van 013 staat hierbij centraal.

Tijdens onze ouderavond heeft de oudervereniging aangegeven hoe belangrijk de inkomsten
van het oud papier zijn voor de kinderen van
onze school. Elk jaar komt er ruim €2000,00 binnen. Hierdoor kan het bedrag voor het schoolreisje/kamp en de ouderbijdrage zeer laag gehouden worden. Het is dan ook belangrijk dat
iedereen die aan de beurt is ook komt opdagen.
Kunt u niet dan is het mogelijk om onderling te
ruilen. Daarnaast de vraag om goed te kijken of
papier in de container niet klemt. Te vaak blijkt
dat de containers niet goed geleegd kunnen
worden. Deze oproep geldt natuurlijk voor alle
mensen in het dorp.

Ook is Sytske van het SFBO (Sintrum Frysktalige
berne-opfang) een ochtend langs geweest om
te kijken of we op de goede weg zijn om het
Fries levendig en actueel te houden op de Lytse
Twirre. Het is de bedoeling dat Anita altijd Fries
praat tegen ouders en kinderen en dat Jolanda
en Marion altijd Nederlands praten. Dit is voor
Anita ontzettend wennen natuurlijk, wees dus
niet te streng voor haar wanneer ze wel Nederland tegen u praat! 
Rond de opening van het Kindcentrum Wytgaard, (10 juni) heeft u hier allemaal een folder
van ontvangen en op de dag van de opening zelf
was het SFBO ook aanwezig om vragen te beantwoorden hierover. Mocht u hier toch nog
vragen over hebben, dan horen we dit graag!

Hoera, er zijn weer 2 nieuwe kindjes bij ons gekomen! Vince en Milan, we hopen dat jullie het
erg naar jullie zin gaan hebben bij ons.
Wij vinden het leuk dat jullie er zijn!

Omdat er steeds meer kindjes bij komen op
dinsdag en donderdag is er geïnventariseerd of
er ook belang bij een peuterochtend op maandag is. En die belangstelling is er!
Na de herfstvakantie starten we dus ook op
maandag met een peuterochtend!
Jullie zijn van harte welkom van half 9 tot 12
uur.

Afgelopen week is er weer een onaangekondigde inspectie geweest van de GGD. We zijn
weer beoordeeld op allerlei zaken zoals: hygiene, veiligheid en het pedagogisch klimaat op
de groep.
Binnenkort hopen we het verslag te ontvangen.
U kunt dit dan bij ons inzien als u ook nieuwsgierig bent naar hoe we het doen!

De meitinker gaat meestal op huisbezoek voor
vraagverheldering en informatievoorziening,
waarin met de cliënt gezocht wordt naar oplossingsmogelijkheden en de cliënt ondersteund
wordt bij het vinden van passende zorg en
dienstverlening. Na dit bezoek kan een Wmovoorziening worden toegewezen, maar er kunnen ook alternatieven worden gevonden waardoor een Wmo toewijzing niet, of in mindere
mate, nodig is.

Gezinnen:

Tijdens de ouderavond heb ik proberen uit te
leggen wat mijn werk is als “meitinker”, helaas
is dit niet voor iedereen even duidelijk overgekomen daarom via de nieuws brief nog een toelichting.
Ik ben sinds 2009 “meitinker” in uw dorp, tot
begin van dit jaar kwam ik voornamelijk bij ouderen die een beroep deden op een WMO voorziening. Vanaf 1 januari 2015 zijn er veel taken
door geschoven naar de gemeente en die vallen
ook onder de WMO ( wet maatschappelijke ondersteuning). Dit zijn o.a. jeugdzorg, indicatie
dagopvang, indicatie begeleiding, participatie,
schuldhulp verlening, schoolmaatschappelijkwerk.
De “meitinker” houdt zich bezig met alles op
het gebied van wonen welzijn zorg en dienstverlening voor iedere leeftijdsgroep in het dorp.

De meitinker wordt ingeschakeld als er “problemen” zijn of als het niet lekker loopt binnen de
thuissituatie van een kind.
De meitinker gaat in gesprek met het gezin en
probeert deze zo goed mogelijk te begeleiden.
De meitinker kan hulp vragen aan andere instellingen als zij vragen heeft over een onderwerp
waar zij zelf onvoldoende kennis van heeft zoals: de kredietbank, de gemeente, VNN, Mee,
jeugdzorg enz. Bij deze instellingen zijn vaste
contactpersonen die zij kan benaderen. Daarnaast kan de meitinker ervoor kiezen om tweedelijns hulp in te schakelen op het moment dat
dit nodig is. Tweedelijns zorg is alleen bereikbaar met een doorverwijzing. Wanneer de meitinker bepaalde beslissingen wil nemen moet
dit getoetst worden door de MO zaak. Het advies van de meitinker is zwaarwegend.
De meitinker blijft wel regiehouder van het gezin. Dit houdt in dat wanneer zij een gezin door-

verwijst zij alsnog contact houdt met de desbetreffende persoon en de instelling waar zij naar
doorverwezen zijn.

Voor alle inwoners van Wijtgaard:
De meitinker komt voornamelijk op huisbezoek,
dit kan zijn naar aanleiding van een vraag die de
inwoner zelf heeft maar het kan ook zijn dat zij
wordt ingeschakeld door de thuiszorg, huisarts,
kinderen of bijvoorbeeld de buren. Dit kan gaan
om allerlei vragen, hulp bij het huishouden, rolstoel, taxi vervoer, woning aanpassing, financiele problemen, dagopvang enz.
Wij proberen een passende oplossing te zoeken, dit kan soms simpel door een kleine aanpassing maar het kan ook zijn dat er bijvoorbeeld een indicatie voor dagopvang nodig is,
ook dat gaan we samen met de inwoner doen.
Wij noemen dit dan een maatwerkvoorziening.
Ook proberen wij in de dorpen de jaarvergadering van plaatselijk belang te bezoeken zodat wij
ook op de hoogte zijn van wat er leeft in de dorpen. Altijd zijn wij op zoek naar vrijwilligers in
de dorpen die iets kunnen betekenen voor een
ander.
Mochten er naar aanleiding van dit stukje nog
vragen zijn, dan kunt u mij natuurlijk altijd bellen
Mob.: 06 12510180 Dorpenteam: 0566 625151
Iedere eerste dinsdag van de maand is er een
inloop spreekuur op school waar u terecht kunt
met al uw vragen.
Ria Hobert
Meitinker Wijtgaard

