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Nieuwsbrief 
3 februari 2021 

 

Lieve kinderen en ouders,  

Wat een gekke tijd is het toch weer! In plaats van lekker in de kring starten om alle verhalen over de 

kerstvakantie te vertellen zaten we allemaal weer achter de computer om elkaar op een scherm te kunnen 

zien.  

Allereerst onze complimenten aan alle kinderen en ouders die dit wederom zo soepel en goed oppakken!  

We zien dat er weer ontzettend hard gewerkt wordt aan de thuis weektaken! 

 

We hebben dit keer meer kinderen op school dan de vorige lockdown periode, dat maakt het soms iets 

lastiger schakelen op school tussen de online lessen en de kinderen op school. Excuus alvast als dit wat 

ongemak of wachttijd oplevert.  

 

Voorstellen nieuwe schoolmaatschappelijk werkster Het Element 

Hallo, mijn naam is Dieuwertje Jansen en ik ben vanaf september 2019 werkzaam bij SWW. Ik ben toen 
begonnen als jongerenwerker van De Weide- Erflanden en was ik ook nog werkzaam in De Wolden.  Per 1 
december 2020 werk ik in De Weide- Erflanden aan als schoolmaatschappelijk werker en werk ik alleen 
nog maar voor Stichting Welzijnswerk Hoogeveen (swwh).  
Ik ben dus niet nieuw in de wijk maar wel nieuw bij jullie op school. Normaal gesproken had ik graag 
kennis gemaakt met u tijdens een koffieochtend maar helaas is dat momenteel niet mogelijk vandaar dat 
ik nu dit berichtje voor in de nieuwsbrief heb geschreven.  
Mijn rol als schoolmaatschappelijk werker is om u en uw kinderen te ondersteunen met de vragen die er 
zijn. Dit kunnen vragen zijn rondom de opvoeding, vragen rondom onzekerheid bij uw kind, of omdat uw 
kind gewoon even niet lekker in zijn of haar vel zit. Soms kan 1 gesprek al helpend zijn, soms wat meer 
gesprekken en soms is er meer ondersteuning nodig.  
Binnen het schoolmaatschappelijk werk bieden we zowel groepstrainingen aan als individuele 
ondersteuning. U kent uw kind het beste en samen gaan we op zoek naar de oplossing die het beste bij u, 
uw kind en de school past.  
Er is regelmatig contact met de Tamara waarin er wordt besproken of er kinderen zijn die ondersteuning 
kunnen gebruiken (Dit gebeurt altijd met toestemming van u als ouder) Soms kunnen we ook meedenken 
als er problemen zijn met de klas zelf.  
U kunt mij bereiken via de ib’er of rechtstreeks contact opnemen met SWW.  
Ik hoop snel weer de school te kunnen bezoeken.  
Met vriendelijke groet,  
Dieuwertje Jansen 
 



2 
 

 
 

 
 
 

Met vriendelijke groet,  
Team Montessorischool Het Element 

 


