
Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van  
klas 1  
 
Wormerveer, 18 september 2019 
Kenmerk: 1920-145-15 
 
Uitnodiging thema-avond ‘Ondersteuning op Saenstroom’ op  
maandag 7 oktober 2019 van 19.30 – ± 21.20 uur 
 
Geachte mevrouw, meneer, 
 
Graag nodigen wij u uit voor de thema-avond ‘Ondersteuning op Saenstroom’ op maandagavond 
7 oktober a.s. Op deze avond komt een aantal thema’s aan bod dat voor uw kind van belang kan 
zijn. 
Wij starten gezamenlijk met een presentatie van Rosanne Voermans, medewerkster van Bureau 
Halt, over “Online veiligheid”. Dit sluit goed aan bij de lessen die zij in deze periode over dit 
onderwerp aan onze 1e klassen geeft. 
Na het eerste gedeelte geeft een aantal van de medewerkers van Saenstroom twee keer 
dezelfde presentatie van ± 25 minuten.  
Met behulp van bijgaande antwoordstrook kunt u per ouder inschrijven voor twee van de 
presentaties. Per ouder, want als u samen komt kunt u natuurlijk ieder naar een verschillende 
presentatie gaan. 
 
19.30 uur  Opening en welkom  
 
19.30 - 20.15 uur Online veiligheid 
 
20.20 - 21.20 uur De presentaties 
 
• Maatschappelijke begeleiding, door onze schoolmaatschappelijk werkster mevr. A. Mimpen. 
• Rots en Water, een programma rond weerbaarheid door docent dhr. M. Hooijschuur. 
• Straffen en belonen thuis, door mentor klas 1C mevr. D. Kouwets. 
• Dyslexie door onze dyslexiecoördinator mevr. M. Bakker. 
• Plannen en organiseren, hoe als ouders dit thuis te ondersteunen door mevr. L. Oosterhof en 

mevr. K. Haringa van de Trajectgroep. 
• Gezond gamen door een medewerker van ‘Straathoekwerk’ 
• Genotsmiddelen: blowen door een medewerker van de GGD.      

 
De koffie en thee staan vanaf 19.15 uur voor u klaar en we hopen u op deze avond te kunnen 
begroeten. 
 
Hoogachtend, 
 
Saskia van Briemen 
Directeur (wnd) Saenstroom opdc 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Antwoordstrook Thema-avond; uiterlijk op 1 oktober a.s. inleveren bij de mentor 
 
De ouder(s)/verzorger(s) van …………………………………………………..       uit klas…… 
komen naar deze thema avond met …….. persoon/personen en woont / wonen de volgende 
presentatie(s) bij: 
□ Maatschappelijke begeleiding    - met ….. persoon/personen 
□ Rots en Water                            - met ….  persoon/personen 
□ Straffen en belonen thuis           - met ….  persoon/personen  
□ Dyslexie    - met ….  persoon/personen 
□ Plannen en Organiseren        - met ….  persoon/personen 
□ Gezond gamen         - met ….  persoon/personen 
□ Genotsmiddelen: Blowen        - met ….  persoon/personen 
 
 


