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Dit is de eerste nieuwsbrief van dit
schooljaar. Hij staat vol met leuke en
soms belangrijke berichten, dus is het
lezen zeker waard. We kijken even terug
naar ons 40-jarig bestaan en het afscheid
van juf Conny en juf Enny. We nodigen u
uit om lid te worden van de
klankbordgroep en vertellen u hoe de
leerlingenraad weer van start is gegaan.
De nieuwe schoolmaatschappelijk
werkende stelt zich aan u voor. We
vertellen u alvast iets over de kenmerken
van een Kindcentrum. Daarnaast hebben we nog enkele berichten van externen opgenomen.
Kijkt u nog even goed naar de agenda? We wensen u veel leesplezier!
AGENDA:
10-10
11-10
14-10 t/m
18-10
23-10
25-10
28-10

Groepen 1-8 om 12 uur uit
Groepen 1-8 vrij
Herfstvakantie
Hoofdluiscontrole
Spelletjesmiddag
Groepen 1-2 vrij

04-11
04-11 t/m
08-11
18-11
21-11
26-11

20.00 uur OR-vergadering
Open lesweek
Studiedag, groepen 1-8 vrij
Klankbordgroep
Leerlingenraad
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Jubileumviering
We kijken terug op een zeer geslaagd feest voor ‘onze’ 40-ste verjaardag. Vrijwel alle kinderen
hebben genoten van een gave workshop en van de feestelijke activiteiten eromheen. De afsluiting
op het plein werd druk bezocht en ook daar hoorden we veel positieve klanken. Er waren dan ook
prachtige en hele smakelijke taarten gebakken en ze zijn allemaal op gegaan. Met de opbrengst
van ruim € 320,- schaffen we een picknicktafel aan die we op het grote plein willen plaatsen. Met
de wijkvereniging zijn we nog in overleg of zij ook een steentje kunnen bijdragen. We houden u op
de hoogte.
We willen nogmaals iedereen die geholpen heeft om van ons 40-jarig bestaan een groot feest te
maken, heel hartelijk bedanken! Zonder al jullie hulp was het niet gelukt!

Oproep Klankbordgroep
De Speelhoeve heeft een Klankbordgroep, waarin ouders
met ons in gesprek zijn over allerlei zaken die de school
aangaan. We komen 5 of 6 keer bij elkaar en hebben dan
gesprekken over beleidszaken of activiteiten. Vaak gaat
het over de beleving vanuit het ouderperspectief. De
Klankbordgroep heeft geen rechten, zoals de
Medezeggenschapsraad die wel heeft. Met de input vanuit
de Klankbordgroep passen we wel afspraken aan,
communiceren we duidelijker of bespreken we zaken in
het team waar ouders belang aan hechten. Voor ons als
school is de Klankbordgroep van grote waarde.
Omdat er de afgelopen maanden een aantal leden met de Klankbordgroep zijn gestopt, zoeken we
nieuwe mensen om zich bij ons aan te sluiten. Heb je zin om je mening te laten horen en met ons
mee te denken, kom er dan bij! Graag zelfs!
Je kunt je melden bij Karin via karin.boon@kansenkleur.nl.
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Leerlingenraad
Op de Speelhoeve vinden we het belangrijk dat
leerlingen gehoord worden en inspraak hebben op
de gang van zaken op school. Hiermee sluiten we
aan op het stimuleren van actief burgerschap.
Daarom zijn we afgelopen schooljaar gestart met
een leerlingenraad. Van alle groepen 5 t/m 8
vertegenwoordigde een leerling zijn of haar
achterban.
Er zijn veel ideeën verzameld, vragen gesteld en
problemen kenbaar gemaakt.
Iedere groep gaf aan dat de toiletten frisser
moesten met een betere hygiëne.
Het resultaat is goed zichtbaar: zeep, papieren
handdoekjes, toiletrolhouders en luchtverfrissers zijn bij de toiletgroepen in alle gebouwen
gemonteerd in een frisse groene kleur.
Onze leerlingenraad heeft een brief aan de wethouder gestuurd met onder andere de vraag een
zebrapad tussen de dependance en het hoofdgebouw te realiseren.
Ook dit schooljaar hebben geïnteresseerde kinderen campagne gevoerd en is er met echte
stembriefjes een verkiezing gehouden. Noor, Zara, Sem, Fleur, Willem, Kris, Ties, Dani en Dean
bespreken onder leiding van juf Inge wat de Speelhoeve nog leuker en beter kan maken.
Ideeën over lesinhoud, spelmateriaal, comfortabelere stoelen, gezonde traktaties goed of stom?,
strijd tegen hondenpoep en tips voor juffen en meesters kwamen voorbij. We hebben samen
besloten of ideeën haalbaar zijn en aan wie de vragen gesteld moeten worden. De directeur, de
wijkagent, de burgemeester, de minister, klasgenoten, je juf of meester.
Daarin hebben we taken verdeeld en de notulen naar juf Karin en juf Sandra gestuurd. Zij hebben
direct al een paar dingen opgelost.
De volgende vergadering komen we terug op de vragen:
Vindt jouw klas dat we op school meer moeten doen voor het milieu en klimaat? Wat dan?
Welk goed doel vindt jouw klas belangrijk om dit jaar geld voor in te zamelen? Hoe?
We houden jullie op de hoogte!
Beste ouders

Nog even een berichtje van ons om iedereen heel
hartelijk te bedanken voor het fantastische afscheid dat
we samen hebben gehad. Veel verrassingen! Eerst de
groepen 8 op locatie Kraaijenberg die ons verrasten
met een lied en bloemen. En dan op vrijdag zo
ingehaald worden! Wat een feest zeg. Daarna de
receptie: Zoveel oudleerlingen en ouders van
zowel Piekenstulp als
Samsam, maar ook veel
ouders en kinderen van de
Speelhoeve. IBers,
collega’s/directeuren van andere scholen, niet te geloven hoe druk het
was. We werden overstelpt met bloemen en cadeaus. Wat een
verwennerij. We kunnen nog heel lang nagenieten van dit fantastische
afscheid.
Dankjulliewel!
Hartelijke groet van Conny en Enny
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Kindcentrum
Al een paar jaar leeft op de Speelhoeve en bij de Eerste Stap Blauwe Hof, de wens om ons te
ontwikkelen tot een Kindcentrum.
De kenmerken van een Kindcentrum zijn:
 Iedereen die in het Kindcentrum werkt, heeft één visie op de wijze waarop kinderen leren en
spelen. Dat is het fundament van het Kindcentrum. Kinderen leren en spelen, binnen en buiten
schooltijd, in het Kindcentrum en kunnen daar hun talenten in de volle breedte ontwikkelen.
 In het Kindcentrum komen baby’s, peuters, kleuters en kinderen tot 13 jaar. Zij worden vanuit
een doorgaande ontwikkelingslijn gevolgd en er zijn individuele ontwikkelingsplannen.
 Het Kindcentrum biedt onderwijs en opvang, maar ook sport, muziek of spel. Met verplichte
en vrijwillige onderdelen waaruit ouders en kinderen kunnen kiezen.
 Leerkrachten, pedagogen, pedagogisch medewerkers en vakleerkrachten vormen één team. Zo
nodig halen ze deskundigen van buiten naar binnen.
We hebben ervoor gekozen om de ontwikkeling stap voor stap te laten verlopen en er komt een
moment waarop we onszelf Kindcentrum kunnen gaan noemen. Mocht u in de nabije toekomst
horen dat we iets doen of organiseren vanuit het gedachtegoed van een Kindcentrum, dan weet u
waar deze vandaan komt. We zullen u gaandeweg op de hoogte houden van wat we doen en hoe
we ons ontwikkelen als toekomstig Kindcentrum.
Berichten van externen
Eerste Communie
De vakantie is voorbij en ook voor de Eerste Communie zijn de voorbereidingen begonnen.
De kinderen in groep 4 krijgen een brief en aanmeldingsformulier mee.
U kunt uw kind aanmelden voor de Eerste Communie door het aanmeldingsformulier digitaal toe te
sturen aan communie.wijchen@detwaalfapostelen.
Op 2 oktober 2019 is er een ouderavond in de Emmanuelkerk.
Indien u vragen heeft, stel ze gerust aan ons.
Dit kan op bovenstaand e-mailadres of via e-mail
Communie.paschalis@gmail.com.
U kunt ook telefonisch contact opnemen met het parochieel centrum
tel: 6412627 of met onderstaande tel: 6414426.
Ans vd Wielen
Namens de werkgroep Eerste Communie
Parochie de Twaalf Apostelen
Wie worden de helden van 2019?
Op woensdag 20 november hoopt
burgemeester Hans Verheijen weer
kinder- en jongerenlintjes uit te mogen
reiken. Meld je held nu aan!
Ken jij iemand die…
• écht iets bijzonders heeft gedaan?
• en daarvoor een ‘lintje’ verdient?
• bijvoorbeeld een heldendaad heeft
verricht?
• of iemand enorm heeft geholpen?
• of iets voor een goed doel heeft
gedaan.
Meld hem of haar dan aan voor een Kinder- of jongerenlintje!
Aanmelden kan tot uiterlijk 1 november op onze website www.wijchen.nl. Of neem voor meer
informatie contact op met Tanja Bruins, t.bruins@drutenwijchen.nl.
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Beste ouders,
Graag wil ik me aan u voorstellen. Mijn naam is Karen Hanssen en komend
schooljaar ben ik verbonden als schoolmaatschappelijk werker aan de
Speelhoeve. Samen met mijn vriend en twee kinderen (leeftijd 4 en 6) woon ik
in Nijmegen.
Komend schooljaar zou ik vanuit mijn rol als schoolmaatschappelijk werker met
u mee willen denken of ondersteunen wanneer er zorgen of vragen zijn
rondom de ontwikkeling van uw kind. Het schoolmaatschappelijk werk is een
onafhankelijke partij die consultatie en advies biedt, kortdurende hulpverlening
kan geven en kan verwijzen naar zorg wanneer nodig.
Mijn achtergrond en ervaring ligt in de jeugdhulpverlening. Ik heb acht jaar gewerkt als
pedagogisch medewerker op een behandelgroep voor jongeren met gedragsproblemen. Daarna
ben ik drie jaar werkzaam geweest als ambulant gezinsbegeleider, waarbij ik gezinnen begeleidde
met opvoedproblematiek.
Inloopspreekuur voor opvoedvragen
Vanaf komend schooljaar zet ik mijn expertise in om samen vroegtijdig sociaal- emotionele
problemen te signaleren bij uw kind om deze vervolgens samen aan te pakken. Daarom is er vanaf
dit schooljaar op de Speelhoeve een inloopspreekuur. Het inloopspreekuur is bedoeld voor ouders
die op een laagdrempelige manier in gesprek willen gaan over de opvoeding en/of ontwikkeling
van hun kind. Bijvoorbeeld over (gedrags)problemen in de thuissituatie of in schoolsituaties.
Vragen die bijvoorbeeld voorbij kunnen komen zijn: Welke aanpak en benadering past bij het
gedrag van mijn kind? Op welke manier kan ik mijn kind begrenzen? Hoe kan ik mijn kind
ondersteunen om meer zelfvertrouwen te krijgen?
Wanneer: Op dinsdag in de oneven weken
Tijd: 13.30u tot 14.30u
Locatie: De Speelhoeve, wijkruimte.
Groepsaanbod (vanaf 8 jaar)
Komend schooljaar zijn er groepstrainingen die worden aangeboden vanuit het
schoolmaatschappelijk werk.
Groepstrainingen die worden gegeven zijn: Lotgenoten contact voor kinderen van gescheiden
ouders en de Rots- en water weerbaarheidstraining. Samen met u en school gaan wij in gesprek
over de hulpvraag en kijken we of dit hulpaanbod past bij uw kind.
Aanmeldingen voor het schoolmaatschappelijk werk gaan via de intern begeleider Carmen
Daalmans.
Vriendelijke groet,
Karen Hanssen
Schoolmaatschappelijk werk
Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag
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Pleegouders zijn van onschatbare waarde én heel hard nodig
“Kinderen horen thuis”, dat vindt iedereen. Maar soms zitten kinderen zo in de knel dat een veilige
plek elders nodig is. Een warme plek in een ander gezin, waar het kind zich tijdelijk ‘thuis’ mag
voelen. Het liefst dichtbij, in hun vertrouwde omgeving met school en vriendjes in de buurt. In
Nederland verblijven circa 18.000 kinderen in een pleeggezin omdat zij om uiteenlopende redenen,
tijdelijk of gedeeltelijk, niet thuis kunnen wonen. Toch kan door het tekort aan pleegouders niet
altijd voldaan worden aan de wensen die er zijn voor de best passende plek voor een kind.
Pleegouders worden gezocht, in alle soorten en maten en onze gemeente wil zich hier graag voor
inzetten.
Pleegzorg is er in verschillende vormen:
• Weekend- en vakantiepleegzorg/deeltijdpleegzorg
• Voor zolang als nodig
• Crisispleegzorg
Het is ook mogelijk om pleegzorg in te zetten bij een kind dat binnen het eigen netwerk wordt
opgevangen, bijvoorbeeld bij oma en opa, vrienden van ouders, iemand van school of de club.
Tijdens de week van de pleegzorg van 30 oktober tot 7 november 2019 wordt er zowel in de
gemeente als landelijk extra aandacht besteed aan pleegzorg en het werven van pleegouders.
Meer weten: bezoek eens de website www.ikwilpleegouderworden.nl.
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Activiteiten wijkvereniging Wijchen-West
Na de gezellige wijkopening van 8 september, waar ruim 60 kinderen en 40 ouders van groepen
1,2 en 3 met elkaar hebben genoten van een broodje worst, de filmmiddag van 21 september
met bijna 60 kinderen en de Kubb&Boules burendag afgelopen zaterdag, staan er in oktober en
november nieuwe activiteiten op de planning. Schrijf ze vast in je agenda…






Zaterdag 26 oktober
Sushi-workshop
Zaterdag 2 november
Filmmiddag- en Spook(film)avond!
Zaterdag 8 november
Knutselen voor Sint Maarten
Maandag 11 november
Sint Maarten
Vrijdag 29 november Voor de derde keer Sint Pannekoek!

Deze activiteiten kunnen natuurlijk alleen plaatsvinden wanneer er voldoende ouders zijn die
kunnen mede-organiseren of tijdens de activiteit willen helpen. Er is geen activiteitencommissie,
maar we nodigen ouders bij deze uit om een mailtje te sturen naar activiteiten@wijchenwest.nl. Er
is wel een filmcommissie, die films plant en de bioscoopzaal verzorgt. Mail daarvoor naar
film@wijchenwest.nl.

Beste ouders, kom een activiteit helpen en leer medeorganisatoren en wijkbewoners
kennen. Geniet van het enthousiasme van de deelnemers, en kijk daarna voldaan terug
op een geslaagde activiteit.
Als wijkvereniging hebben we de middelen en faciliteiten om mooie activiteiten te organiseren voor
zowel de kinderen als de ouders of andere wijkbewoners. Wanneer je iemand kent die ergens
goed in is en dat graag met anderen wil delen, je ergens een activiteit hebt gezien die je ook in de
wijk wilt laten plaatsvinden of je zelf vaardig bent met iets wat anderen ook wel willen zien of
leren, tip ons via activiteiten@wijchenwest.nl of tijdens een activiteit en dan kijken we gezamenlijk
hoe we dit kunnen vormgeven!
Volg ons op Facebook voor de laatste aankondigingen: https://www.facebook.com/wijchenwest/
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Vacature Hommerson Schoonmaakbedrijf
Bedrijfsprofiel:

Hommerson Schoonmaakbedrijf is een betrokken familie bedrijf sinds 1978. Wij verzorgen de
schoonmaak voor kantoren, onderwijs, zorg, vastgoed – en VvE beheerders, retail en
recreatie.
Functieomschrijving:
Wij zijn per direct op zoek naar nieuwe collega's (interieurverzorgers) voor een aantal
panden in Wijchen. Het betreft een vaste functie voor minimaal 10 uur per week van
maandag t/m vrijdag. Heb jij ervaring in de schoonmaak en interesse in deze functie?
Lees dan snel verder!
Werkdagen: maandag t/m vrijdag
Pand 1 (school):
14.30 t/m 17.00 uur
= 2,5 uur per dag
Pand 2 (school):
18.00 t/m 20.00 uur
= 2 uur per dag
Pand 3 (school) 14:30 t/m 16:00
= 1,5 uur per dag
Werkzaamheden:
Je verricht verschillende werkzaamheden waaronder: stofzuigen, moppen en het
schoonmaken van sanitair. Ook val je zo nu en dan in voor een collega.
Functieprofiel:
• Je voert zorgvuldig het schoonmaakprogramma uit
• Je bent het visitekaartje van Hommerson schoonmaakbedrijf
• Je bent flexibel
• Je woont in Wijchen
• Je hebt een representatieve uitstraling
• Ervaring is gewenst maar niet noodzakelijk
Wat kun je verwachten?
• Een vakgerichte opleiding
• Leuke collega’s, werksfeer
• Salariëring conform CAO Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf
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