
 
Nieuwsbrief  7 september 2022 
 
Juf Jorieke en …………. 
Graag wil ik jullie in deze nieuwsbrief een leuk nieuwtje vertellen. 
Misschien is het u al opgevallen dat mijn buik iets gegroeid is, ik ben namelijk in verwachting.  
Ik ben nu 14 weken zwanger en ben uitgerekend op 8 maart. 
Mijn vriend en ik zijn dolblij en kunnen niet wachten tot de kleine er eindelijk is. 
Natuurlijk wordt u t.z.t. op de hoogte gehouden van mijn verlof en wie mij tijdens mijn verlof zal gaan 
vervangen. 
 
Kanjerdag 
De gouden Kanjerweken zijn ondertussen volop bezig. Deze weken besteden we extra aandacht aan 
de groepsvorming en doen we kanjeroefeningen om o.a. de sfeer en het vertrouwen in de groep te 
bevorderen. Deze belangrijke eerste 4 weken van het schooljaar sluiten we af met de Kanjerdag.  
 
De Kanjerdag zal plaatsvinden op donderdag 15 september. Op deze dag krijgen alle groepen een 
leuke, bijzondere workshop waarin de kinderen met de groep een nieuwe uitdaging aangaan. De 
precieze inhoud van de workshop blijft nog even geheim, dan blijft het ook voor de kinderen nog 
even een verrassing. 
 
Afspraken Gym 
Gymkleding 
Een sportbroek, sportshirt en gymschoenen. Voorkeur gaat uit naar korte broek en korte mouwen. 
Ook gymschoenen zijn niet verplicht maar wordt voor de motorische ontwikkeling van het kind wel 
aanbevolen. Deze gymkleding is anders dan de kleding die in de klas wordt gedragen.  
 
Geen gymkleding 
Toch meedoen. Maar dan in een Touwladder Tenue. Met als borg hun schoenen!  
Als de kinderen de kleding aan het eind van de gymles terug brengen krijgen ze hun schoenen terug. 
Ook wordt het gymkleding vergeten genoteerd en dit valt onder de beoordeling op het rapport:  
gym – inzet. 
 
Accessoires  
Sieraden en horloges gaan af tijdens de gymles, deze kunnen tijdens de gymles bij Juf Annabel in het 
bakje worden bewaard. Armbandjes die niet af kunnen moeten overlapt worden met een 
zweetbandje of moeten worden afgeknipt. Alles voor de veiligheid! 
 
Haren 
Lange haren of haren voor de ogen moeten in een staart. Elastiekje mee! 
 
Blessure 
Als uw kind niet mee kan doen, dan ontvangt Juf Annabel graag een briefje van de  
ouders/verzorgers met de reden. In overleg worden er dan afspraken gemaakt hoe de leerling toch 
nog een beetje mee kan doen in de lessen. 
 
Natuurlijk kunnen er speciale omstandigheden voorkomen, die afwijken van dit beleid. Dit kan 
besproken worden met Juf Annabel 
 
 



 
 
Stagiaire gym  

Hierbij een kort berichtje ter kennismaking en waarin ik zal vertellen wat mijn rol het 
komende half jaar is op de Touwladder! Ik ben Cindy van Es, 20 jaar en ik ben 
vierdejaars pabo-student op Hogeschool Leiden. In dit laatste jaar van mijn opleiding 
vindt een minor plaats en ik heb gekozen voor bewegingsonderwijs, waardoor ik 
stage zal lopen in de gymzaal bij uw kind. De afgelopen jaren heb ik al veel mooie, 
waardevolle en leerzame ervaringen opgedaan in het klaslokaal en ik hoop dat mij nu 
ook verder op de Touwladder een fijne ontwikkeling tegemoet komt!  
Vriendelijke groet, Cindy van Es 

 
Sporttoernooi volleybal! 

Op maandag 24 oktober 2022( in de herfstvakantie) organiseert de gemeente Zoetermeer in 

samenwerking met ZOVOC het schoolsporttoernooi Volleybal. Dit is voor groep 4 t/m 8, dus geef 

je op! Meer informatie staat in het onderstaande inschrijvingsformulier!Voor vragen mag u altijd 
mailen a.kreike@unicoz.nl 

 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MSiYtigf3EyadIJ_HprA-
HyrfJKLtLlEsut2hLdtvt9UQkQ3Mkg5RTBWMDZINkxZVVlFNEw1U0VNRSQlQCN0PWcu 

 

Fill | Volleybal toernooi 

Schoolsporttoernooi 

Touwladder 
Beste ouders/verzorgers, We mogen weer 

aan de slag met de schoolsporttoernooien! 

Het eerste schoolsporttoernooi van het jaar 

is het schoolsporttoernooi Volleybal. Op 

maandag 24 oktober 2022 organiseert de 

gemeente Zoetermeer in samenwerking 

met ZOVOC het schoolsporttoernooi 

Volleybal. ZOVOC is de volleybalvereniging 

in Zoetermeer. Dit toernooi is bedoeld voor 

kinderen uit de groep 4 t/m 8. Er zijn drie 

verschillende categorieën: groep 4/5, groep 

6/7 en groep 8. De locatie van dit toernooi 

is sporthal De Limiet,  Buytenparklaan 6, 

2717 AX Zoetermeer. Opgeven kan via 

onderstaand formulier. LET OP: Inschrijving 

sluit maandag 3 Oktober 2022. Zonder 

begeleiding kan een team niet deelnemen. 

Wilt u een team begeleiden? Geef dit dan 

ook aan. Bij het invullen van dit formulier 

geeft u als ouder/verzorger toestemming 

voor deelname van uw kind! * OP DIT 

EMAIL ADRES WORDT ALLE VERVOLG 

INFORMATIE VERSTUURD. Met sportieve 
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groet, Annabel Kreike Gymdocent De 

Touwladder Voor 

vragen: annabel.kreike@touwladder.unicoz.

nl 

forms.office.com 

 
 
 
Schoolmaatschappelijk werk  
Mijn naam is Marieke Spiering en ik ben op werkzaam op Kindcentrum De Touwladder als school 
maatschappelijk werker.  
 
Wanneer je de indruk hebt dat het niet goed gaat met je kind, dan kan je hier natuurlijk zelf met je 
kind over praten. Daarnaast kan je stimuleren dat je kind op school contact zoekt met iemand om de 
problemen te bespreken. Dit kan de leerkracht of de intern begeleider zijn. De intern begeleider kan 
na overleg en goedkeuring van jullie als ouders een leerling aanmelden bij het schoolmaatschappelijk 
werk. Een gesprek met een schoolmaatschappelijk werker kan goed helpen om vragen helder te 
krijgen.  
Ook kan de schoolmaatschappelijk werker je kind op school preventieve ondersteuning geven bij zijn 
of haar vraag.  
 
Wat bieden wij?  
Schoolformaat, onderdeel van Jeugdformaat, biedt schoolmaatschappelijk werk (SMW) in de regio 
Haaglanden en daarbuiten. Het doel is om kinderen te begeleiden, ondersteunen en eventueel te 
verwijzen, aansluitend bij de hulpvraag. Samen met jullie als ouders, school en de leerling bepalen 
we welke vorm van hulp het beste past. Samenwerken en het bieden van passende zorg, vormen de 
basis van onze inzet.  
 
Onze werkwijze  
Als schoolmaatschappelijk werker kan ik jullie kind ondersteunen bij problemen op emotioneel of 
sociaal gebied. Ik neem daarvoor altijd eerst contact met jullie als ouders op. Ook kunnen jullie voor 
advies en informatie zelf een gesprek aanvragen.  
De hulp is kortdurend (ongeveer vijf gesprekken) en kan bestaan uit:  

• Individuele begeleiding van je kind  

• Ondersteuning aan ouders / verzorgers 

• Meekijken en denken voor passende hulp  

• Indien nodig een verwijzing schrijven voor verdere hulp  
 
Zijn er vragen? Neem dan gerust contact met mij op.  
Marieke Spiering 
Tel nr.: 06- 46102644 
E-mail: m.spiering@schoolformaat.nl 
 
 
 
 
 
 
Voor meer informatie over het school maatschappelijk werk kan je kijken op deze link:  
https://www.schoolformaat.nl/pagina/ouders 
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