Nicolaas Maesschool

Nieuwsbrief 4
April 2017
Hier dan eindelijk weer een nieuwsbrief. Door de afwezigheid van Jacqueline Bosma heeft deze enige
tijd op zich laten wachten waardoor u minder frequent dan u gewend bent een nieuwsbrief krijgt. Op
de 2e en 3e pagina vindt u informatie over de Ouder & Kindteams Amsterdam.
Gevonden voorwerpen
De gevonden voorwerpen zijn tegenwoordig te vinden in de witte bank die in de hal staat. Deze is in
plaats van de bordeaux rode kist gekomen. Regelmatig zal er een oproep gedaan worden om de
gevonden voorwerpen te bekijken waarna alle restanten naar de kledingbak gebracht zullen worden.
Fietsen op het schoolplein en voor de ingang
Het gaat over het algemeen steeds beter met het parkeren. Een paar punten vragen nog aandacht:
- Er mag onder geen voorwaarde gefietst worden op het schoolplein. We blijven daar iedereen
op aanspreken. Er zijn af en toe leerlingen die dit vergeten, maar ook sommige ouders fietsen
toch op het plein, ook in de ochtend wanneer het erg druk is. Dit is geen goed voorbeeld voor
de kinderen en maakt het lastig hen daarop te corrigeren. Graag jullie medewerking hierbij.
Wanneer jullie de fietsen links van de poort parkeren is het verzoek om dat aan de
schuttingkant te doen en niet tegen het gebouw aan. Daar moet ten allen tijde een weg
openblijven i.v.m. eventuele calamiteiten, ook ’s ochtends vroeg.
N.B.: in de poort mogen geen fietsen staan.
- Zorgt u er voor dat de ingang op de Nicolaas Maesstraat altijd vrij is. Soms staan er
(bak)fietsen echt op de inrit. Dit is niet wenselijk omdat er dan onvoldoende ruimte overblijft
om de stroom kinderen en ouders door te laten.
Wanneer moet het schoolplein leeg zijn
Naarmate het lekkerder weer wordt, is de verleiding bij ouders groot om in het zonnetje op het
schoolplein met de kinderen te blijven hangen. Ik begrijp dat, maar wil toch alle ouders vragen om
uiterlijk om 15.30 uur het schoolplein te verlaten. Er zijn voldoende opties in de omgeving om te
genieten van de lente/zomerzon.
Thema week: HET BREIN
Van 22 t/m 24 mei, de week van Hemelvaart, hebben we drie dagen die in het teken zullen staan van
het brein. In alle klassen zal hier in allerlei varianten in die week veel aandacht besteed worden. Er
zullen gastlessen verzorgd worden door de Junior Campus in de groepen 1 t/m 8. Dit is mogelijk
gemaakt door de stichting Vrienden van de Nicolaas Maes.
BELANGRIJK!!!! DE SCHOOLFOTOGRAAF KOMT OP 8 EN 9 MEI
Meteen op de eerste 2 dagen na de meivakantie komt de schoolfotograaf. Dat betekent haartjes
gekamd of gevlochten, de mooiste kleren aan en de prachtigste lach mee naar school. Er zullen
individuele foto’s gemaakt worden en broertjes en zusjes foto’s. LET OP: broertjes en zusjes die niet
op school zitten kunnen niet mee op de foto. Dat vraagt een te ingewikkelde organisatie en kost te
veel tijd. We hebben 2 dagen om alle kinderen op de foto te zetten en de ervaring leert dat dat
ternauwernood genoeg is.
Namens het hele team van de Nicolaas Maes wens ik u een fijne vakantie. Op 8 mei gaat
de poort weer open.
Hartelijke groet,
Yepuh Schoones
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BEN JIJ GESCHEIDEN OF LIG JE IN SCHEIDING EN HEB JE KINDEREN?
JE HEBT ER VAST VEEL VRAGEN OVER.
KOM VOOR VRAGEN OF ADVIES NAAR ONS GRATIS KINDBEHARTIGER SPREEKUUR.
START: WOENSDAG 8 MAART 09:00-11.30 uur AMSTERDAM ZUID.
Ouders en kinderen die in een scheidingssituatie verwikkeld zijn kunnen gebruik maken van dit gratis spreekuur.
Het spreekuur start op woensdag 8 maart 2017 bij het Ouder-en Kindcentrum (OKC) de Bockesprong in
Amsterdam Zuid en zal nadien wekelijks plaatsvinden. Het adres is: Theophile de Bockstraat 100 E. Maak
gerust een afspraak, wij denken graag met u mee.
Scheidingen komen veel voor. Eenvoudig is het allerminst.
Scheidingen komen veel voor. Iedereen kent tenslotte wel mensen in de eigen nabije kring die ‘uit elkaar gaan.’
Eenvoudig is het allerminst, want het scheiden van je gezin geeft verdriet en roept angst, verdriet of boosheid op.
Je wilt het graag goed doen voor je kind, maar wanneer doe je het eigenlijk goed? En wat als je ex-partner niet
(altijd) op die manier meewerkt die jij graag wilt? Het zijn normale vragen en gevoelens, en “is er ook een
expert die me daarin kan bijstaan middels eenmalig advies of een gesprek, al is het maar om me te bevestigen?”
“Ik word gek van de veelheid aan adviezen”
Door de hoeveelheid aan online informatie zien ouders en kinderen soms door de bomen het bos niet meer. “Ik
word gek van de adviezen en word van het kastje naar de muur gestuurd”, zo geven ouders aan. Ouders willen
weliswaar graag inzicht in wat kinderen meekrijgen van de scheidingssituatie, maar de diverse adviezen, ook uit
de eigen kring van betrokkenen, spreken elkaar nogal eens tegen.
Vroegtijdig specialistisch advies op het gebied van scheiding en kinderen
Vanuit het Ouder- en Kind team Amsterdam Zuid hebben twee betrokken Ouder- Kindadviseurs; Elly
Baartscheer en Michele Fraikin, zelf ervaren hoe ouders verstrikt kunnen raken in de scheiding. En ook dat deze
ouders specialistische vragen hebben rondom de scheiding en hun kinderen, op wie de scheiding impact heeft.
Elly Baartscheer en Michele Fraikin hebben contact gezocht met de landelijke Beroepsorganisatie
Kindbehartiger en het Kindbehartiger spreekuur in Zuid is een hieruit voortvloeiend initiatief.
De Kindbehartiger biedt bij uitstek als expert een antwoord op vragen van ouders en van de kinderen zelf, die te
maken hebben met een scheiding. Vaak spelen bij ouders vragen als: “Hoe vertellen we het de kinderen”, “Een
ouderschapsplan, wat en waarom is dat?”, “Gezag en omgang, hoe zit dat?”, “Hoe beleeft een kind de scheiding
en wat zijn hun rechten?” En welke rechten hebben ouders?”
Tijdens het spreekuur krijgen ouders en kinderen vroegtijdig in het scheidingsproces advies van een
Kindbehartiger en kijken jullie samen wat de hulpvraag is. De Kindbehartiger beschikt over uitgebreide kennis
en contacten (sociale kaart), indien nodig brengt de Kindbehartiger ouders en kinderen direct in contact met
andere (sociale) professionals of instanties.
Maak een gratis en vrijblijvende afspraak
Ouders kunnen per e-mail laten weten dat zij een afspraak willen. We zullen dan in overleg met u een moment
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inplannen voor een kennismaking. Wij zullen naar uw hulpvraag luisteren en uitleggen wat een Kindbehartiger
mogelijk voor u kan betekenen, en hoe wij werken. De afspraak is kosteloos en vrijblijvend. Als u na de
kennismaking verdere ondersteuning wenst, dan maakt u samen met de Kindbehartiger een inschatting van het
aantal benodigde gesprekken (maatwerk) en de bijkomende kosten. Ouders kunnen gezamenlijk of alleen
komen. Stuur uw mailtje naar de beide Kindbehartigers van spreekuur Zuid: Eva Fabius (eva@kindindeknel.nl)
en Bjorn Verhelst (bjorn@deblauwebeer.nl). Een van hen zal contact opnemen om tot een passende datum en
tijd te komen.
Kinderen kunnen ook een afspraak met ons maken.
Een gesprek met een kind beperkt zich eveneens tot een eerste kennismakingsgesprek. We zullen allereerst naar
het kind luisteren, en daarna uitleggen wat een Kindbehartiger kan betekenen. Voor verdere ondersteuning van
een kind is toestemming nodig van de gezaghebbende ouders, als het kind jonger is dan 16 jaar.
Voor meer informatie:
www.kindbehartigersamsterdam.nl– info@kindbehartiger.nl
Kindbehartigers van spreekuur Zuid:
Eva Fabius | www.kindindeknel.nl | eva@kindindeknel.nl
Bjorn Verhelst | www.deblauwebeer.nl | bjorn@deblauwebeer.nl
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