Buurtzorg Jong op school:
Een aantal ouders zal waarschijnlijk wel eens
gehoord hebben van Buurtzorg Jong en voor
anderen zijn we nog niet zo bekend. Om zichtbaarder
voor ouders te zijn zullen wij, namens Buurtzorg Jong, vanaf oktober 2017 elke maand een vast
moment op school aanwezig zijn. Graag willen we ons via deze weg aan u voorstellen.
Wij zijn Alberdien Veldhuizen en Pernilla de Kok en werken als jeugd- en gezinswerkers bij Buurtzorg
Jong Zaltbommel Dorpen. Pernilla loopt dit schooljaar stage vanuit de opleiding Maatschappelijk
Werk en Dienstverlening.
Tot het einde van het schooljaar zullen we elke maand een maandagochtend van 8.15 uur tot
ongeveer 9.00 uur op school zijn. De data zijn 30 oktober, 27 november, 22 januari, 26 februari, 26
maart, 28 mei en 25 juni.
Wij kunnen ouders helpen bij allerlei kleine en grote vragen over opvoeding of andere gezinszaken.
Ouders mogen ons aanspreken om kennis te maken of een vraag te stellen. We kunnen dan
eventueel een rustig kamertje opzoeken om het wat uitgebreider te bespreken. Ook is het mogelijk
dat we een afspraak maken voor een later moment. We kunnen dan bijvoorbeeld bij u thuis
afspreken.
U kunt met alle kleine en grote vragen over opvoeden en uw gezin bij ons terecht. Voorbeelden van
vragen zijn:
‘Mijn kinderen maken regelmatig ruzie met elkaar, hoe kan ik dit oplossen?’
‘Ik kom nauwelijks aan het huishouden toe, doordat ik zo druk ben met mijn kinderen. Hoe kan ik dit
anders aanpakken?’
‘Mijn kind heeft ADHD en is erg druk, hoe kan ik hier het beste mee omgaan?’
‘Ik heb schulden en te weinig geld om kleding te kopen, wat kan ik doen?’
Er wordt geen informatie met de school gedeeld. Soms kan het wel handig zijn om ook de school te
betrekken bij uw vraag, dit gebeurt alleen met uw medeweten en toestemming.
U kunt ons gewoon aanspreken terwijl we in de gang rondlopen. Natuurlijk kunt u ons ook bellen of
e-mailen. U kunt ons via onderstaande gegevens bereiken.
Alberdien Veldhuizen
Telefoonnummer: 06-22863280
E-mailadres: a.veldhuizen@bzjong.nl
Pernilla de Kok
Telefoonnummer: 06-10593057
E-mailadres: p.dekok@bzjong.nl
Buurtzorg Jong Zaltbommel Dorpen
Telefoonnummer: 06-20744148
E-mailadres: zaltbommeldorpen@bzjong.nl

