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Met veel plezier lanceren wij als Stichting PasWijs hier onze eerste nieuwsbrief.  

Sinds oktober 2021 is onze Samen Naar School Klas van start gegaan.  

In de nieuwsbrief delen we onze nieuwtjes. 

**********************************************************************  

Van een trotse mama!   

Hoe trots kun je zijn ? 

Nog 1 dag te gaan en mijn zoontje roept bij het  
wakker worden de 1e seconde "ieeeeeeee we 
hebben Paasfeest morgen", de volgende ochtend bij 
het wakker worden roept "ieeeeeeeee we hebben 
Paasfeest vandaag!!!" 
Hij is 10 jaar en hij heeft dit jaar zijn 1e paasfeest op 
een school samen met andere kinderen. 
Eindelijk een school die hem laat zijn wie hij is en 
waarde hecht aan zijn kwaliteiten. 
En dat voelt hij, hij is zo trots ook al had hij het ook 
soms erg moeilijk. Hij deed mee op het plein. Hij 

durfde daar te zijn, het voelde spannend maar niet onveilig. Hij voelde zich welkom en is 
super trots dat het hem lukte. 
Ik heb een smeltend moederhart vol trots en blijdschap dat hij dit eindelijk mag 
ervaren. 
 
***************************************************************************************** 

Vrijwilligers gezocht!                                                        

Voor onze Samen naar School klas in Zandpol zoeken we 

vrijwilligers voor hand- en spandiensten de in de klas.                                                                                    

Wat: op de klas letten als de docent met een kind een 

taak doet, een overleg heeft of als een kind even  

apart tot rust moeten komen en bij toiletbezoek 

begeleiden.                                                                           EEN PAAR EXTRA HANDEN IN DE KLAS 

Hoe: Flexibele inzet of vaste dagdelen mogelijk.  

Eisen: Affiniteit met kinderen en/of de doelgroep gewenst maar we leiden je graag op.  

Een VOG is verplicht. 

Vragen? Zoek contact met Jessica Tettero. Tel.nr: 06- 23111723 

 



De klas: 

Onze klas is klein. Er is ruimte voor max 5 kinderen per 

dagdeel. Dit is om de prikkels zo laag mogelijk te 

houden. Wie onze doelgroep kent, weet dat zij daar 

supergevoelig voor zijn. Zij gaan dan ook meestal niet 

fulltime naar school. Hierdoor kunnen wij meerdere 

groepjes maken. Wij hebben daardoor nog plaats voor 6 kinderen. We richten ons op 

kinderen in de basisschoolleeftijd. Met name kinderen 

die heel moeilijk in een groep functioneren. Kinderen 

die vaak thuiszitten en geen onderwijs krijgen.  

Kent u een kind dat geen onderwijs volgt omdat het de 

informatie en/of de prikkels moeilijk verwerkt? 

Ons concept kan dan iets betekenen voor dit kind.  

Juf Mariëlle heeft alle aandacht voor het feit dat 

kinderen moeten ontspannen naast het leren. Even  

bijkomen en in balans komen. 

 

************************************************************************ 

UIT DE KLAS 

Deze weken werken we met het thema 

Pasen. Dit betekent dat knutsel werkjes, 

gebaren, liedjes en verschillend 

lesmateriaal terug te voeren zijn op dit 

thema. Bij de muziekles is één van de 

spelletjes: Haasje in de Groeve. Om de 

beurt mag een kind middenin de kring 

zitten: dit kind is het haasje. Eerst mag het haasje doen alsof het 

slaapt en de andere kinderen zingen het lied. Dan, als we zingen: 

haasje hup haasje hup, mag het kind dat het haasje is gaan staan 

en als een haasje gaan springen tot het terug op zijn plek is. De 

juffen hebben hierin ongemerkt veel leermomenten gecreëerd: 

sociaal emotionele leermomenten, motoriek, op je beurt 

wachten, zingen.. Alle kinderen kunnen op hun eigen niveau 

meedoen en allemaal hebben ze veel pret bij het doen van dit 

kleine simpele spelletje.  

********************************************************************** 

Wilt u onze nieuwsbrief regelmatig ontvangen? Dan kunt u zich hiervoor aanmelden: 

via info@paswijs.nl .  

U vindt de nieuwsbrief ook op www.paswijs.nl  

mailto:info@paswijs.nl
http://www.paswijs.nl/

