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Belangrijke data:
-

7 en 9 maart: tien minutengesprekken
14 maart: school i.v.m. staking gesloten

Inloop:
-

29 maart – 08.05u
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Staking
Zoals u al heeft kunnen lezen is de bereidheid om te staken voor minder werkdruk,
meer handen in de klas en een rechtvaardiger salaris in het team van De Oase zo
groot, dat de school op woensdag 14 maart gesloten zal zijn voor onderwijs.
Ouders waarvan de kinderen gebruik maken van de BSO hebben intussen bericht
gekregen over de wijze waarop eventuele opvang voor hun kind(eren) geregeld is.
We realiseren ons, dat zo’n extra stakingsdag u als ouder voor problemen stelt v.w.b.
de opvang van uw kind(eren). We hopen dat het kabinet op korte termijn met
concrete voorstellen komt, die verdere stakingen overbodig maken.
Juist omdat we weten, dat het voor veel ouders niet gemakkelijk is om opvang te
regelen, zijn we aangenaam verrast over de positieve respons en steun, die we van
veel ouders krijgen.
Bedankt daarvoor!

Week van de Lentekriebels

Op 20 maart begint de lente, het jaargetijde van nieuw leven. Kinderen zijn vaak
geboeid door de geboorte van kuikentjes, lammetjes en baby'tjes. Maar hoe groeit
een baby in de buik? Wat is verliefdheid? Wat is het verschil tussen jongens en
meisjes?
De lente is hét moment om aandacht te besteden aan deze en andere vragen over
relaties en seksualiteit. Daarom doet onze school dit jaar weer mee aan de Week van
de Lentekriebels van 19 t/m 23 maart, met als thema ‘Anders’. Tijdens deze week
zijn er activiteiten voor alle groepen op school. Zo geven we lessen over relationele
en seksuele vorming, waarbij onze aandacht dit jaar vooral uitgaat naar diversiteit.
Dit is een breed thema en gaat over seksuele diversiteit, gender, verschillende
religies en culturen. Maar ook over ziekte en beperking. Iedereen is daarin uniek.
Dit jaar zal er in plaats van een ouderavond een informatiemiddag georganiseerd
worden. Tijdens deze middag is er de mogelijkheid om materiaal in te zien en vragen
te stellen aan leden van de commissie. Deze middag zal gehouden worden op
vrijdag 16 maart tussen 13.00-14.00 uur in het lokaal van juf Thirza (groep 6 paars).
Voor de start van de Week van de Lentekriebels ontvangt u van de groepsleerkracht
een mail met wat exact de onderwerpen van de lessen zullen zijn zodat u als ouder
hier op kunt inspelen.
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Op de site van de Lentekriebels, http://www.weekvandelentekriebels.nl/ouders/, vindt
u meer informatie over dit project. Hier vindt u ook handreikingen om zelf in gesprek
te gaan met uw kind.
Met vriendelijke groet namens het team,
Thirza, Ria en Loes
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Het goede doel: Handje Helpen
De afgelopen weken hebben de jarige kinderen weer heel veel geld gegeven aan
Handje Helpen. Er is € 85,75 gespaard. Veel!!! De totale opbrengst is nu
€ 368,40,-.

BEZOEK- EN POSTADRES
Burgemeester Verderlaan 17, 3544 AD Utrecht
Algemeen tel.nr.: 030-740 0515
buurtteam.leidscherijn@jeugdengezinutrecht.nl
www.buurtteamsutrecht.nl

Beste ouders en/of verzorgers,
Wij zijn Mustapha Laili, Mirjam Nobel en Fatima Haissoun, gezinswerkers van het buurtteam Jeugd
en Gezin Leidsche Rijn.
Het buurtteam is voortgekomen uit een initiatief van de gemeente Utrecht en vervangt onder andere
een deel van de wijkwelzijnsorganisaties waar ook het (school)maatschappelijk werk onder valt. Alle
medewerkers zijn minimaal Hbo-opgeleide krachten met uiteenlopende ervaring in de hulpverlening.
U kunt met allerlei vragen bij ons terecht, zoals vragen over de opvoeding, lastig gedrag, pestgedrag,
moeilijk lerende kinderen, oplopende schulden, echtscheidingsproblemen en nog veel meer.
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Wij zijn op maandagmiddag aanwezig op school van 13.00 uur t/m 14.30 uur. Ouders/ verzorgers,
kunnen op eigen initiatief of op aanraden van de leerkracht of intern-begeleider op ons spreekuur
komen.
Hoe ziet de ondersteuning van het buurtteam eruit?
Twee van onze gezinswerkers gaan met u in gesprek over uw vragen. Samen kijken we wat u zelf
kunt doen, waar mensen uit uw omgeving bij kunnen helpen en waarbij u professionele hulp nodig
hebt. U houdt zelf zoveel mogelijk de touwtjes in handen. De gezinswerker ondersteunt u waar dat
nodig is. Als u naast de hulp van het buurtteam nog andere zorg nodig heeft, helpt de gezinswerker u
bij de contacten met de juiste organisaties.
De gezinswerker werkt samen met u naar een duurzame oplossing, opdat uw gezin weer op eigen
kracht verder kan.
Contactgegevens
Wilt u weten wat dit voor u betekent? Dan kunt u contact opnemen met uw buurtteam via:

Mustafa Laili
06-47555243
m.laili@buurtteamsutrecht.nl

Mirjam de Nobel
06-47163238
m.de.nobel@buurtteamsutrecht.nl

Fatima Haissoun
06-26348351
f.haissoun@buurtteamsutrecht.nl

Wij hopen op een goede samenwerking!
Met vriendelijke groet,
Mustapha Laili, Mirjam de Nobel & Fatima Haissoun
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