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OUDERS
Jonge Mantelzorgers
Graag stellen we ons aan u voor. Bij MEE Mantelzorg bieden
we ondersteuning aan mantelzorgers, waaronder ook jonge
mantelzorgers (kinderen). Mantelzorgers zorgen langdurig
en onbetaald voor een familielid, vriend of kennis met een
ziekte of beperking. Bij mantelzorgers denken wij vaak aan
volwassenen, maar ook kinderen en jongeren zijn
mantelzorgers. Een op de vier kinderen/jongeren groeit op
met iemand die zorg nodig heeft en dat kan best zwaar zijn.
Ze doen misschien extra taakjes, maken zich soms ook extra
zorgen, zijn eerder zelfstandig en hebben vaak de neiging
om gezondheidsklachten voor zich te houden.

De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht wil deze groep kinderen
extra aandacht en ondersteuning geven. Zo wordt
bijvoorbeeld rondom de week van de jonge mantelzorger (de
eerste week van juni) er iets leuks voor hen georganiseerd,
soms een uitje, soms een cadeautje. En aan het einde van elk
jaar krijgen de kinderen een VVV cadeaukaart toegestuurd van
25 euro. De ondersteuning bestaat uit onder andere
bekendheid te geven aan dit onderwerp door informatie te
geven, bijvoorbeeld in de klas. Ook kunnen de kinderen zelf of
in een groep begeleiding krijgen met waar ze tegen aan lopen.
Dit is belangrijk om ervoor te zorgen dat jonge mantelzorgers
op latere leeftijd niet vastlopen.

Jonge mantelzorgers kunnen zich inschrijven bij MEE. MEE
biedt namelijk:
- De Brusjescursus voor kinderen van 8-12 jaar en 1216 jaar. De kinderen ervaren dat ze niet de enige te
zijn, hun verhaal kwijt kunnen, een plek voor zichzelf
hebben, informatie over de ziekte / beperking
krijgen en leren dat sommige gevoelens normaal zijn
en hoe je met bepaalde dingen om kan gaan.
- In de klas op school een gastles geven.
- Meedenken over een presentatie in de klas over wat
mantelzorg is.
- Zoals genoemd activiteiten in de week van de
mantelzorg begin juni en elk jaar een VVVcadeaukaart.
- Daarnaast zijn we voor jonge mantelzorgers een
luisterend oor en kijken we samen naar een
mogelijke oplossing wanneer zij ergens
tegenaanlopen.
Wilt u meer informatie over MEE mantelzorgondersteuning
voor u zelf of uw kind,
of een informatiepakket ontvangen? Neem dan contact met
ons op.
Aanmelden kan via:
- Inschrijfkaart (deze zijn aan de school afgegeven)
- Mail naar info@meemantelzorg.nl
- Bel naar MEE Mantelzorg Drechtsteden: 078 – 206 32
02
Met vriendelijke groeten,
Jorieneke van Drenth en Magda Slimmens
Scan de QR code voor een Consulenten
mantelzorg en vrijwilligersondersteuning
filmpje over jonge mantelzorgers

De Schat van SOL van start
Het lijkt al weer een tijdje geleden
dat het nieuwe culturele project is
gepresenteerd, maar het gaat dan
toch gebeuren. Jarenlang werkten we op SOL Admiraal
Krommeweg aan diverse projecten. Er werden onder meer
musicals uitgewerkt, muzikale projecten en speelfilms
gemaakt. Op een gegeven moment kwam het idee om op
cultureel gebied eens iets met alle SOLs te doen. Drie
leerkrachten van de diverse SOLs, juf Jelske, juf Michelle en
meester Roald hebben de koppen bij elkaar gestoken en het
idee van De Schat van SOL ontstond, een unieke webserie
gemaakt door meesters, juffen en kinderen van de groepen 5
tot en met 8. Via een promotiefilmpje, waarin juf Marley de
hoofdrol speelde, werden de kinderen enthousiast gemaakt
om zich aan te melden. Dit moest via een ingestuurd filmpje
gebeuren. Abel en Thirza van SOL Krommeweg en SOL
Admiraal verheugen zich al een tijdje op de start van dit
bijzondere samenwerkingsproject. De eerste opnamedag is
zondag 11 april geweest. Alle audities zijn achter de rug
natuurlijk, maar wie de promotiefilm nog eens wil zien:

https://www.youtube.com/watch?v=_WhwAV4rMNU
Even voor alle duidelijkheid: opgeven is nu niet meer mogelijk.

Koningsspelen 2021
Net als vele andere activiteiten zullen de Koningsspelen dit
jaar wellicht in een andere vorm plaatsvinden.
Bij elke activiteit zijn we natuurlijk afhankelijk van de
richtlijnen die op dat moment gelden. Maar we hopen er
natuurlijk wel een leuk feestje van te gaan maken op vrijdag
23 april.
Tegen die tijd wordt iedereen nader geïnformeerd over de
verschillende activiteiten die gaan plaatsvinden. In veel
groepen wordt momenteel al uitgebreid het nieuwe
Koningslied gezongen. Ook zullen veel kinderen
kennismaken met de work-out van niemand minder dan Rico
Verhoeven.

Verkeersexamen groepen 7 en 8
Vorig schooljaar kon het praktisch
verkeersexamen voor de groepen 7 niet
doorgaan. Dit jaar dreigde het ook weer
in het water te vallen, maar er is toch een
datum gevonden om het in Hendrik-Ido-Ambacht te kunnen
laten plaatsvinden. Op
dinsdag 1 juni gaan de
groepen 7 en 8 hun
kennis in de praktijk laten
zien. Zij zullen op die dag
zelfstandig een uitgezette
route gaan rijden. Langs
de route zullen
begeleiders staan om te
kijken of de kinderen de verkeersregels goed hanteren. In de
weken ervoor wordt in de groepen het theoretisch examen
afgelegd. De boekjes met examenvragen zijn aangevraagd.

Laten we allemaal hopen dat het vrijdag 23 april lekker weer
is. Dan kunnen veel activiteiten lekker buiten plaatsvinden.
En wat zou het gaaf zijn als ook op SOL Admiraal
Krommeweg een ware Dance Mob zou plaatsvinden.

Schoolvoetbal 2021
Vanwege de maatregelen vanuit het ministerie kunnen dit
schooljaar de diverse schoolvoetbaltoernooien niet
doorgaan. De toernooien voor de groepen 3 t/m 8 zouden in
april plaatsvinden. Even is overwogen om te denken aan de
laatste weken van het
schooljaar. Maar met spijt in
het hart heeft de
sportcommissie er een dikke
streep door gezet. Er is te veel
onzekerheid op dit moment:
velden, begeleiding, mengen
van groepen/scholen,
scheidsrechters, totale
organisatie etc, etc.

Vroegertje voor de meivakantie
Traditiegetrouw krijgen de kinderen voor een vakantie van een
week of langer een vroegertje. Dit om iedereen tegemoet te
komen die naar een vakantiehuisje oid wil gaan. Alle kinderen
van de groepen 5 t/m 8 kunnen vanaf 14.45 uur gaan genieten
van hun vakantie. De kinderen van de groepen 1 t/m 4 zijn
natuurlijk al na de ochtendlessen vrij.
Wij wensen iedereen een fijne vakantie toe en hopen alle
kinderen weer fris en fruitig op maandag 10 mei te
verwelkomen.

OPVANG
Lokaal peuters heeft nieuwe uitstraling
De ruimte van de peutergroep op SOL Krommeweg heeft de
afgelopen weken een ware metamorfose ondergaan. De
Woonwulp heeft gezorgd dat er weer een heel mooie vloer
ligt waar de kinderen heerlijk kunnen spelen. De conciërges
van alle SOLs hebben de wanden onder handen genomen. Er
is gesausd en geverfd. En dan zie je wat een kleurtje kan
doen. Bouwbedrijf G.Treure en Zn heeft werkelijk
schitterende ombouwen bij de radiatoren gemaakt. Nadat de
juffen de ruimte weer met nieuwe spullen hadden ingericht
konden de kinderen lekker op ontdekkingstocht. En met wat
een plezier zie je de peuters elke keer weer opnieuw spelen.

Lokaal dreumesen onder
handen genomen
Nadat de metamorfose van de
peutergroep was afgerond, is iedereen
flink aan de slag gegaan bij de ruimte van de dreumesen op
SOL Krommeweg. Ook hier is weer schitterend werk geleverd.
Een nieuwe vloer, alle wanden gesausd, houtwerk geverfd en
schitterende omkleding van de radiatoren. Binnenkort komen
er ook voor deze groep kinderen allemaal nieuwe materialen.
Dit betekent weer heel veel uren speelplezier voor deze
kinderen.

