NIEUWSBRIEF
OBS DEN BOOGERD
Obs Den Boogerd
Donkerstraat 17
5308 KB Aalst

Nieuwsbrief 2 april 2020
Schooljaar 2019-2020

info@obsdenboogerd.nl
www.obsdenboogerd.nl

Al bijna 3 weken organiseert u thuis het schoolwerk, petje af!
Achter de schermen wordt er door de leerkrachten hard
gewerkt. U krijgt met regelmaat een mailtje of er wordt op een
andere manier contact gezocht.

In deze nieuwsbrief treft u vanuit BuurtZorg Jong informatie
van onze contactpersoon Pernilla én wat tips in tijden van de
corona-crisis.

In dit nummer o.a.:
Online bibliotheek
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Ook geeft Lieneke, onze lees-mediacoach een tip voor wat
betreft het lezen thuis.

Succes allemaal!
Beste ouders/verzorgers,
Hoewel de vestigingen van de Bibliotheek momenteel gesloten zijn, kunnen leden van de Bibliotheek wel
genieten van een breed aanbod boeken via de online Bibliotheek.
Waarschijnlijk zijn nog niet alle kinderen lid van de Bibliotheek.
Via de site www.bibliotheekrivierenland.nl kan men zich digitaal inschrijven. Voor kinderen tot 18 jaar is dit gratis.
Na het digitaal inschrijven zal de klantenservice het pasnummer mailen, zodat nieuwe leden direct toegang
hebben tot de online Bibliotheek en er online kunnen lezen/ boeken lenen. Zodra de bibliotheekvestigingen weer
geopend zijn, kan vervolgens het fysieke pasje worden opgehaald.
Vriendelijke groet,
Lieneke
Lees-media coach Obs Den Boogerd

Vanuit Buurtzorg Jong ben ik de nieuwe contactpersoon van de school van uw zoon of dochter, OBS den Boogerd in
Aalst. Ik stel mezelf graag kort voor zodat u weet wie ik ben en vooral ook waarin ik iets voor u zou kunnen
betekenen. Daarnaast wil ik graag kort aandacht besteden aan de bijzondere tijd waarin we ons op dit moment
bevinden door de corona-crisis.
Een aantal ouders zal waarschijnlijk wel eens gehoord hebben van Buurtzorg Jong en voor anderen zijn we nog niet zo
bekend. Er wordt vaak gedacht dat Buurtzorg Jong er is voor gezinnen waarin er ernstige problemen zijn en dat je
nooit meer van Buurtzorg Jong af komt, echter is het tegendeel waar. In ieder gezin gaat het wel eens wat minder
goed, maar vaak kan met net dat beetje extra ondersteuning of iemand die even kan meekijken een groot deel van de
zorgen of vragen worden weggenomen. Hierdoor kan een gezin vaak al snel weer zelfstandig verder. En dat is precies
waarvoor Buurtzorg Jong er is.
We zijn er voor de ouder die zich soms wat onzeker voelt in de opvoeding, we zijn er voor de ouder die wel eens de
controle verliest als zijn of haar kind niet luistert, we zijn er voor de ouder die zich zorgen maakt over de
ontwikkeling van zijn of haar kind en we zijn er voor u! We zijn er voor alle ouders van kinderen in de leeftijd tussen
de 0 en 23 jaar.
Als contactpersoon van OBS den Boogerd ben ik uw vaste gezicht vanuit Buurtzorg Jong, u kunt via onderstaande
gegevens contact met mij opnemen. Dit kan als u een vraag heeft rondom de ontwikkeling van uw kind, als u graag
meer informatie ontvangt over wat ik voor u kan betekenen of even kort iets wil overleggen. Verder heb ik ook de
mogelijkheid om aan te sluiten bij een gesprek op school als u dit prettig vindt. Vanuit mijn rol bij Buurtzorg Jong kan
ik dan meedenken in welke zorg er beschikbaar is en wat het meest passend kan zijn voor uw kind en uw vraag of
zorg.
U bent geheel vrij om contact met mij op te nemen, dit kan buiten school om maar ook juist via school. Ik zal geen
informatie delen met school zonder uw toestemming, soms kan het wel fijn zijn om school te betrekken in uw vraag,
dit zal dan altijd in overleg gaan.

Hartelijke groet en graag tot ziens,

Pernilla van Trigt
06-23671188
p.vantrigt@bzjong.nl
Buurtzorg Jong Zaltbommel dorpen
06-20744148
zaltbommeldorpen@bzjong.nl
www.buurtzorgjong.nl

Corona-crisis
Het is een gekke en bijzondere tijd, zowel voor uw kind als voor u als ouder. Dit kan veel van u als ouder vragen;
Buurtzorg Jong heeft daarom een aantal tips op een rijtje gezet. Deze kunt u vinden op onze website:
https://buurtzorgjong.nl/nieuws/coronacrisis-tips/
Tips voor hoe u met uw kind kunt praten over corona vindt u op: https://buurtzorgjong.nl/nieuws/coronacrisispraten/

