Nieuwsbrief januari 2018

Op de warmste 24 januari ooit gemeten -ik heb vanmorgen getwijfeld of ik een korte broek aan zou
trekken- is het alweer tijd voor de eerste nieuwsbrief van het nieuwe kalenderjaar. In deze nieuwsbrief
de volgende onderwerpen:
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Staking 14 februari
Basisscholen in Groningen, Friesland en Drenthe houden woensdag 14 februari hun deuren gesloten. De
noordelijke provincies zijn daarmee de eerste die in estafettevorm gaan staken. De actie is aangekondigd
door het PO-front.
Aangezien er voor onze school op die dag een studiedag gepland stond betekent het voor de ouders deze
keer geen extra “overlast”. Het team van school beraadt zich nog op de te ondernemen acties.

Oudergesprekken
Zoals al eerder via de mail gemeld, worden er op dinsdag 13 en donderdag 15 februari oudergesprekken
gehouden n.a.v. het eerste rapport. U krijgt hiervoor binnenkort een uitnodiging met een tijdstip. De
schooladviesgesprekken voor leerlingen van groep 8 zullen op een ander moment gehouden worden. Ook
hiervoor krijgen de betreffende ouders een uitnodiging.

Uitstapje groep 1 en 2
Groep 1 en 2 gaan op 5 februari naar Sneek naar een theatervoorstelling. Juf Ria zoekt nog chauffeurs.
Het kan zijn dat de datum nog veranderd wordt (omdat het op een moeilijk tijdstip gepland staat), maar
daar krijgt u dan zo snel mogelijk bericht van.
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Dorpenteam
Het Dorpenteam van de Coöperatie Amaryllis is actief in de dorpen:
Reduzum, Friens, Idaerd, Eagum, Jirnsum, Warstiens, Warten, Wirdum, Swichum, Wytgaard,
Wergea , Grou, Mantgum, Weidum, Jorwert, Bears, Jellum, Hilaard, Húns, Leons, Baard en
Easterlittens.
Ons team van “meitinkers” biedt advies, hulp en ondersteuning aan bewoners die op een of
meerdere leefgebieden vragen of zorgen hebben waar ze zelf of met hun omgeving niet meer
uitkomen. Denk daarbij aan: werk en inkomen, wonen, zorg en welzijn, jeugd en gezin,
bewoners met schulden, relatieproblemen, verslaving of een lichamelijke beperking.
· Hoe kan ik mijn administratie beter bijhouden, zodat ik een overzicht heb van mijn
financiële situatie?
· Ik heb een uitkering en moet volgens de nieuwe participatiewet een bijdrage leveren aan de
maatschappij, wat moet ik doen?
· Ik wil graag aan het werk, maar weet niet waar ik moet beginnen?
· Waar kan ik hulpmiddelen aanvragen of ondersteuning in het huishouden regelen en hoe
weet ik of ik hier recht op heb?
· Ik voel me niet zeker in het opvoeden van mijn kind wat kan ik doen?
· Ik heb een leuk plan voor mijn dorp, maar heb hulp nodig bij het opstarten.
· Ik voel me alleen en zou graag wat meer met anderen willen doen, maar waar moet ik
beginnen?
Dit zijn slechts voorbeelden van vragen die u als bewoner kan hebben.
Soms blijkt dat een “meitinker”u niet verder kan helpen. Denk daarbij aan situaties waarin uw
geestelijke of lichamelijke gezondheid bedreigd wordt, de veiligheid van anderen niet meer is
gegarandeerd of uw situatie te complex is om door een meitinker opgepakt te worden. De
“meitinker” zal dan samen met u kijken welke specialistische hulp of ondersteuning er moet
komen. Samen met de “meitinker” en de specialist kijkt u naar wat er moet gebeuren om uw
situatie te verbeteren.
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Bij het vinden van een passende oplossing werken we actief samen met bewoners,
vrijwilligersinitiatieven en andere professionals.
Daarnaast ondersteunen we bewoners, Dorpsbelangen, buurtverenigingen en andere
initiatieven bij het opstarten van projecten en collectieve voorzieningen.
Kunnen wij u ergens mee helpen? Neem dan contact met ons op.
Oedsmawei 18a
9001 ZJ Grou
Telefoonnummer: 0566 625151
Email: info@dorpenteam.nl

Kerstbomenactie
Woensdag 10 januari werd voor het eerst de (in de gemeente Leeuwarden
al traditionele) kerstbomenactie gehouden. Zoals u op de foto kunt zien,
waren een aantal kinderen erg druk in de weer met het sjouwen van de
bomen. In totaal zijn er een stuk of 60 bomen opgehaald.
De door de gemeente beschikbaar gestelde VVV-cheques zijn gewonnen
door Yke (groep 3) en Arjen (ook groep 3, toevallig).

Schooljudo
Voor de leerlingen van de scholen uit Boazum, Wiuwert en Easterwierrum gaat het project Schooljudo
deze week van start. Zij maken op vrijdag gebruik van de gymzaal in Mantgum. Het project is bedacht
door Ruben Houkes (voormalig wereldkampioen judo) en wordt door het hele land opgezet. Een
bijkomend voordeeltje is dat de groepen van juf Martina en meester Patrick op die dag ook Schooljudo
krijgen, aangezien er toch voor de hele dag betaald wordt. Het project duurt in totaal 10 weken. Voor
meer informatie kunt u kijken op www.schooljudo.nl.
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Kalender
Datum

Titel

Donderdag 25 januari

Oud papier (zie website voor chauffeurs)

Maandag 5 februari

Theatervoorstelling groep 1 en 2, Sneek

Woensdag 14 februari

Staking, de school is dicht

Za. 24 feb t/m zo. 4 maart

Voorjaarsvakantie

