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WEEK VAN DE PLEEGZORG: SAMEN OP ZOEK NAAR
PLEEGOUDERS
Kinderen moeten zorgeloos kunnen opgroeien, in hun eigen gezin. Dat vinden we allemaal. Maar soms kunnen kinderen voor een korte of langere tijd niet thuis wonen. Door uiteenlopende redenen.
Voor deze kinderen zoekt gemeente Wijchen een plek in een pleeggezin.
Een gezin, waar ze in een gewone gezinssituatie terecht kunnen, waar ze zich thuis voelen en kunnen opgroeien.
Voor een paar maanden, een paar jaar, maar bijvoorbeeld ook voor één of twee weekenden in de maand, of twee
dagen in de week. En het liefst in hun eigen omgeving. Zodat ze hun eigen vriendjes houden en hun eigen school of
sportclub kunnen blijven bezoeken.
Kun jij een plekje bieden? Er is een groot tekort aan pleegouders. Wil jij pleegouder worden of meer informatie
over pleegzorg? Kijk dan eens op www.supergewonemensengezocht.nl en bezoek een informatieavond. Het kan zomaar voor een kind uit jouw buurt zijn.
_______________________________________________________________________________

INSTUIF
VRIJ
Dinsdag 30 oktober zijn de kinderen van de Afdeling Jonge Kind
om 12.15 vrij.
Vrijdag 2 november zijn alle
kinderen van de groepen 1-2 vrij.

Donderdag 1 november is er weer
een instuif van 17.00 tot 18.00 uur.
Kinderen vinden het vaak heel fijn
om hun werk te laten zien. Goed om
hier samen een moment tijd voor
te maken. Natuurlijk zijn opa’s,
oma’s of andere familieleden ook
welkom.

VERJAARDAGEN
Alle leerlingen en leerkrachten
van de Paulusschool die deze
week jarig zijn…
HARTELIJK GEFELICITEERD!

KOFFIEOCHTEND

Donderdag 1 november bent u weer
van harte welkom voor een kopje
koffie of thee, in de koffiekamer
van de Paulusschool tussen 08.30
en 09.15 uur. Naast de directie
kunnen ook eventueel andere
hoofdgebruikers aanschuiven.
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Ook de kinderen van de schakelklas
hebben genoten van de Kinderboekenweek. Deze boeken hebben ze
uitgekozen om te lezen!

VOLGENDE INFO VRIJDAG 2
NOVEMBER. COPY MOET
BINNEN ZIJN WOENSDAG 31
OKTOBER VÓÓR 10.00 UUR.

