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Nieuws vanuit Schoolmaatschappelijk werk i.v.m. stijgende kosten
Beste ouders en verzorgers,
Het leven wordt op dit moment voor ons allemaal een beetje duurder. Het ene huishouden
wordt harder geraakt dan het andere.
Er zijn gelukkig ook mogelijkheden voor (financiële) ondersteuning. Kijk vooral ook naar de
mogelijkheden binnen uw gemeente. Voor de gemeente Brielle kunt u de volgende
onderstaande link te bezoeken.
Op de website staan onze https://www.brielle.nl/werk-inkomen staan de regelingen.
Daarnaast werken we ook met leergeld.
https://www.google.com/search?q=stichting+leergeld+brielle&oq=leergeld+brie&aqs=chro
me.2.69i57j0i22i30l2.7603j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Via de website www.elkkinddoetmee.nl kunt u een aanvraag doen voor bijvoorbeeld een
fiets, een laptop, een verjaardag box, of sport vergoeding. U kunt dan op de gemeente
klikken en dan wordt u door de aanvraag heen geholpen.
Daarnaast is er een mogelijkheid om financiële ondersteuning aan te vragen voor sport en
cultuur. Dit kunt u aanvragen via een intermediair. Het schoolmaatschappelijk werk en het
algemeen maatschappelijk werk van Kwadraad zijn onder andere intermediair en kunnen u
hierbij ondersteunen.
Voor meer informatie kunt u kijken op https://jeugdfondssportencultuur.nl/
U kunt gebruik maken van deze ondersteuning wanneer uw inkomen van de afgelopen 3
maanden niet hoger was dan 120% van het minimum inkomen. Dat komt neer op €1310,voor een alleenstaande ouder. En €1871,- bij een gezin met 2 ouders.
Toeslagen tellen voor het inkomen niet mee, maar alimentatie wel.
Bij kinderen tussen 0 en 4 jaar kunt u een bedrag van €200,- per jaar ontvangen.
Bij kinderen tussen 5 en 18 jaar kunt u een bedrag van €300,- per jaar ontvangen.
Ondersteuning nodig bij een aanvraag?
U kunt mij bellen of email voor een afspraak, of even binnen lopen op school.
Wat is er nodig voor een aanvraag:
De naam en geboortedatum van de ouder(s) en kind(eren)

-

Adresgegevens;
Een kopie of foto van de ID-kaart, paspoort of verblijfvergunning waarop de naam en
de geboortedatum van het kind zichtbaar is. Een foto van bijvoorbeeld de
verzekeringspas, inschrijving van school of geboorteakte is ook toegestaan;
Een inkomensspecificatie / bijstandsstrook van de ouder(s) die niet ouder is dan 3
maanden;
Alimentatiegegevens;
De optelsom van het netto inkomen van de ouder(s);
Een bewijs van schulden indien aanwezig;
Een telefoon of scanner waarmee u foto’s van bovenstaande bewijsstukken kunt
maken, zodat u deze kunt bijvoegen in de aanvraag.
Wilt u een aanvraag indienen en heeft u vragen daarover dan kunt u mij bereiken via tel
0651953692 of per email : i.vanderwelle@kwadraad.nl
Hartelijke groet,
Ilse van der Welle
Schoolmaatschappelijk werker
Kwadraad

Scholing van team OBS Branding door Academica
Het team van OBS Branding volgt op de studiedagen bijeenkomsten van Academica; High
Performance Teachers (HPT). Afgelopen schooljaar heeft het team al 5 bijeenkomsten
gevolgd: hoe leren leerlingen, hoge verwachtingen hebben, het ontwerpen en geven van
goed gestructureerde lessen, responsief lesgeven.
De eerste studiedag van dit schooljaar vond plaats in de laatste week van de zomervakantie.
Tijdens deze bijeenkomst hebben we het gehad over rekenonderwijs. We bekeken wat
onderzoek zegt over effectief rekenonderwijs, wat de onderdelen zijn van een goede
rekenles en hoe zorgen we ervoor dat de leerling met de juiste kennis en vaardigheden van
school komt.
Afgelopen maandag hebben we taal- en leesonderwijs onder de loep genomen. We leerden
over het belang en gebruik van referentieniveaus, hoe we leren lezen en de relatie tussen
begrijpend lezen, kennis en methoden.
Het managementteam van de Branding volgt naast HPT ook een opleiding High Performance
Schools (HPS). Dit om ook als schoolorganisatie nog effectiever te worden en goed en
waardevol onderwijs te geven aan álle leerlingen.

Afscheid Meester Bussink en komst nieuwe directeur
Op 31 augustus hebben we feestelijk afscheid genomen van onze oude directeur Gerrit
Bussink. Hij is inmiddels alweer bijna een maand heerlijk aan het reizen met zijn vrouw
Emmy. Inmiddels kunnen we onze nieuwe directeur al bijna gaan verwelkomen. Op 1
oktober begint Jolanda van Os bij ons op de Branding.

Corona
Helaas hebben we afgelopen maand alweer veel corona besmettingen gehad bij zowel
kinderen als personeel. Als het personeel betreft proberen we de vervanging zo goed
mogelijk te regelen. In veel gevallen is dit gelukt. Helaas hebben we ook een enkele keer
een groep naar huis moeten sturen. Gelukkig hebben we in deze gevallen vaak kunnen
rekenen op uw begrip en medewerking. Hartelijk dank hiervoor. Houdt u alstublieft ook uw
zoon of dochter goed in de gaten als hij of zij klachten vertoont. Wij hebben inmiddels in alle
groepen weer testers verspreid. Mocht u hier echter behoeften aan hebben dan kunt u bij
ons om extra tester vragen voor u kind.

