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Wo 3 november

8.20–9.00 uur Inzameling kinderkleding voor het goede doel (voor het voorplein)
Wintertijd gaat in
Studiedag team – Kanjertraining Leerlingen zijn vrij

Beste allemaal,
De herfstvakantie ligt weer achter ons. De collega’s van de onderbouw waren niet helemaal
vrij maar hebben met veel plezier en enthousiasme vorige week hun
lokalen ingericht. Fris geschilderd, de vloeren in de was en mooi
materiaal. Ze glunderen nog steeds. Met de opbrengst van de
vintageverkoop kunnen alle kleutergroepen die zaken kopen die de klas
nog weer iets gezelliger maken. (mocht u vandaag in de school zijn (of
later) loop even langs, we zijn er trots op.)
Zoals het bij een echte verhuizing en verbouwing geldt is nog niet alles in orde. Er mist hier
en daar nog een plank, een aanvulling, een laptop. En, het allerbelangrijkste, de bankjes. Die
waren niet op tijd klaar. We hopen die zo snel mogelijk te krijgen. Dan gaan er weer veel
stoeltjes uit en wordt het nog overzichtelijker. Als het helemaal klaar is zullen we ook foto’s
in de Weekbrief plaatsen.
En hoe zit het dan met het nieuwe kleuterplein? Terechte vraag, want ook die verandering
was bedoeld om in de herfstvakantie te laten
plaatsvinden. Het leveren van het hout heeft een flinke
vertraging opgelopen. En dat is nodig voor de
verschillende attributen. We worden op de hoogte
gehouden en zullen dit ook aan (vooral de
kleuterouders) laten weten als er meer nieuws is.
NB. Op het huidige kleuterplein staan een paar speeltoestellen. Met de komst van de nieuwe
inrichting moeten deze weg. Mocht u interesse hebben of weten wie hier interesse in heeft?
Het is t.z.t. gratis weg te halen. Belangstelling? Laat het me vast weten via directeur@konemmaschool.n of via Social Schools.
Die Ideal-link in Schoolkassa (vrijwillige ouderbijdrage en overige activiteiten) heeft er voor
gezorgd dat 72% betaald is. Daar zijn we blij mee.
Mocht u dit ook nog willen overmaken? Natuurlijk heel graag. De link is te vinden
in een eerder bericht en anders kunt u onze topsecretaresse
Esther
benaderen. Zij kan u zeker helpen. (esther.vanderwerff@twijs.nl).
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Komende woensdag 3 november zal ons team hun
Kanjertraining-licentie weer updaten tijdens een gezamenlijke
studiedag. De kinderen zijn die dag vrij.
I.v.m. Corona is dit uitgesteld tot dit schooljaar. En nu maar
hopen dat de nieuw af te kondigen maatregelen (a.s. dinsdag)
geen roet in het eten gaan gooien.

Denkt u aan het ingaan van de wintertijd a.s. zondag 31 oktober. Omdat ik zelf altijd weer
vergeet of die klok nou voor- of achteruit moet heb ik het maar even opgezocht:
Wanneer gaat de wintertijd in?
De wintertijd gaat in op 31 oktober. De klok wordt dan een uur
achteruit gezet, waardoor het ‘s avonds eerder donker wordt. Om
03:00 uur gaat de klok een uur terug, naar 02:00 uur.

Namens ons allen, op deze prachtige herfstdag, wens ik u voor later een fijn en gezellig
weekend toe en tot de volgende Weekbrief!
Met vriendelijke groet,
Nanda Klaassen

P.S. Op verschillende plekken in de school liggen folders van Pleegzorg. (zie ook bijlage).
Omdat ook wij deze oproep een warm hart toedragen voegen we onderstaande informatie
aan deze weekbrief toe.
Van 3 tot en met 10 november is de Week van de Pleegzorg. Met deze actieweek wil Pleegzorg
Nederland, onderdeel van Jeugdzorg Nederland, aandacht vestigen op pleegzorg en het tekort aan
pleegouders. Nog steeds wonen ruim 800 kinderen in Nederland op een plek
waar het voor hen niet stabiel genoeg is. Zij wachten tot ze groen licht krijgen
en terecht kunnen in een fijn pleeggezin. Er zijn nog steeds meer pleegouders
nodig. In deeltijd, kortdurend of voor langere tijd. Zodat ieder kind zo thuis
mogelijk kan opgroeien.
Groen licht
Op dinsdagavond 2 november a.s. om precies acht uur geeft Pleegzorg Nederland groen licht voor de
Week van Pleegzorg 2021. Vanaf het bordes van het stadhuis in Rotterdam deelt auteur, columnist
voor de Volkskrant en voormalig pleegkind Lily Monori van Dijken hoe pleegzorg haar leven heeft
verrijkt. Zij leest voor uit haar kersverse autobiografie ‘Het verborgen meisje’.
Pleegzorg
In de regio Zuid-Kennemerland en IJmond werken de verschillende aanbieders van jeugdhulp Kenter,
Levvel, Parlan en William Schrikker Gezinsvormen samen bij het werven, screenen, matchen en
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begeleiden van pleegouders. Tijdens de Week van de Pleegzorg vragen zij aandacht voor het tekort
aan pleegouders. Het blijkt dat er met name voor kinderen boven de acht jaar een wachtlijst is.
Week van de pleegzorg
Tijdens de Week van de Pleegzorg organiseren de jeugdhulporganisaties sámen met de gemeenten
allerlei activiteiten voor pleegouders en pleegkinderen.
Op 16 november 2021 organiseren Kenter, Levvel, Parlan en WSG een gezamenlijke online informatie
bijeenkomst over pleegzorg. Voor meer informatie en aanmelden zie:
https://openjewereld.nu/regio/noord-holland/
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