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Vrijwilligers vacatures: Bewaerschole: Toezichthouder; De Burghse Schoole: Div. Bestuursfuncties; GroenLinks SD: Digitale media manager; De Nieuwe Kerk:Schoonmaak vrijwilliger;
Scouting Bruinisse: Leid(st)er Op zoek naar vrijwilligerswerk? Kijk op www.vrijwilligerspuntsd.nl

Schoolmaatschappelijk werk op de basisschool
Is uw kind op school wat teruggetrokken en stil? Of juist angstig en boos?
Heeft uw kind moeite om zich op
school te concentreren? Wordt uw kind
gepest? Zijn er andere problemen voor
uw kind op school? Dan kunt u terecht
bij het School Maatschappelijk Werk .
Miranda Klap (rechts op de foto) en
Angela van Oudenaarde verzorgen vanuit SMWO het School Maatschappelijk
Werk voor een groot deel van de basisscholen op Schouwen-Duiveland.
Een kind, dat ondersteuning nodig

heeft, kan via de school worden aangemeld. Dit gebeurt in overleg en met
toestemming van de ouders. Ouders
worden altijd betrokken bij het traject
dat voor het kind wordt ingezet.
Na de aanmelding maken we kennis
met het kind om de hulpvraag duidelijk
te krijgen. Door middel van gesprekjes,
oefeningen en spelletjes gaan we dan
werken aan een oplossing. Zo gebruiken wij vaak het spel Schatgravers. In
Schatgravers wordt gekeken naar de
waardevolle eigenschappen (schatten)

van jezelf en de ander. We kijken naar
de dingen die al goed gaan, om juist
het positieve in jezelf te benadrukken.
De gesprekjes en oefeningen vinden
onder schooltijd en op school plaats.
Er zijn geen kosten aan verbonden.
Het School Maatschappelijk Werk is
onderdeel van het ondersteuningsteam op een school, samen de intern

begeleiders en de jeugdverpleegkundigen van de GGD. Vaak is de inzet van
het ondersteuningsteam voldoende
voor een kind om weer vooruit te kunnen. Als blijkt dat er een andere vorm
van hulp nodig is, zal er voor worden
gezorgd, dat het kind bij de juiste
instantie of organisatie terechtkomt
voor hulp.

Gemiddeld fietsen er elke keer rond de
20 deelnemers mee. De reacties zijn
altijd zeer positief. Gezelligheid staat
voorop, maar natuurlijk doen mensen
ook mee vanwege de gezondheid. Of

u nu voor de eerste keer meefietst of
al jaren meedoet, iedereen wordt in
de groep opgenomen. En altijd is er
een tussenstop waar, op eigen kosten, koffie met wat lekkers genuttigd
kan worden. Elke fietstocht leidt langs
verrassende plaatsen en wegen van
Schouwen-Duiveland. De middagtochten zijn ongeveer 30 kilometer lang,
dagtochten 60 kilometer. De meeste
deelnemers hebben een elektrische
fiets, maar dat is niet verplicht.
16 april wordt gestart met een middagtocht richting Serooskerke. Gedurende
het seizoen wordt echt heel SchouwenDuiveland verkend. Bij de dagtochten
wordt soms ook Noord Beveland of
richting Ouddorp gefietst. Het volledige programmaboekje is verkrijgbaar
bij SMWO SD. Meer informatie kunt
u verkrijgen bij Mels Hoogenboom,
0111-453444 of op de website: www.
smwosd.nl, onder het thema Senioren.

Agenda

•
•
•
•
•
•

Start groep Rouwbeleving
Op woensdagmiddag 8 mei start er
weer een rouwbelevingsgroep van
SMWO Schouwen-Duiveland. De groep
is bedoeld voor mensen die moeite
hebben om na een geleden verlies door
overlijden van een dierbare, hun leven
weer op te pakken.
Als u het gevoel hebt dat u “vast blijft
zitten” in uw verdriet, u moeite hebt
om in het ritme van de dag te komen of
als u zich eenzaam of onbegrepen voelt
en uw omgeving eigenlijk vindt dat u
“uw leven nu maar weer eens op moet
pakken” dan is de rouwbelevingsgroep
misschien wel wat voor u.
U werkt gedurende acht weken in de
groep met een programma aan uw rouw
en verlies. Na deelname aan de groep
volgt er bij de laatste bijeenkomst een
evaluatie waarin samen met u besproken wordt of u de deelname als voldoende heeft ervaren om weer verder
te kunnen. Hebt u interesse om deel te
nemen aan deze groep dan kunt u zich
direct aanmelden.
Bij aanmelding volgt er een persoonlijk
gesprek om te kijken of het programma
van de rouwbelevingsgroep aansluit bij

Vrijwilligerswerk
iets voor u?
uw behoefte.
Aanmelding bij Marianne Ketting of
Tedi Ivancheva via info@smwosd.nl
of telefonisch 0111 453444
U kunt ook vrijblijvend binnen lopen
bij de maandelijkse koffie inloop op
iedere tweede woensdagochtend van
de maand (10 april ) in het Odensehuis.
Hier ontmoeten mensen met een verlieservaring elkaar zonder dat er een
vast programma is.
Iedere inwoner van SchouwenDuiveland is van harte welkom om de
sfeer te ervaren en elkaar te ontmoeten.
Deelname aan beide activiteiten kunnen zonder doorverwijzing en er zijn
géén kosten aan verbonden.
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12 april Koningsspelen
13 april Ruilzaterdag
16 april Fietsen voor Senioren
Iedere maandagochtend Postcafé
Iedere maandagavond Timmerclub
Iedere dinsdagmiddag Zaalvoetbal

Donderdag 7 en vr ijdag 8
maart stonden in teken van de
SportKidsdagen in LACO, waar in
totaal 650 kinderen op af kwamen.
In samenwerking met verschillende
sportverenigingen is er een breed
aanbod van diverse sport- en spelactiviteiten opgezet. Benieuwd
naar de activiteiten die de komende
periode gepland staan? Neem dan
een kijkje op de facebookpagina
van het jongerenwerk: @jongerenwerk4SD.

Heb je tijd over en wil je wat
betekenen voor een ander, kijk
dan eens op de website van het
VrijwilligerspuntSD. Hier vind je
heel veel leuke vacatures en allerlei informatie. Dat is handig als je
je oriënteert op vrijwilligerswerk.
De naam van de website is
www.vrijwilligerspuntsd.nl

Iedere woensdagochtend Koﬃe-inloop
Iedere woensdagmiddag Kinderclub
Iedere woensdag- en vrijdagavond Jongerencentrum
Iedere maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag
Pleintjesactiviteiten
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• 16 maart Malta Doet
• 10 april Inloopochtend rouwbeleving
• 11 april Start Training Sociale Vaardigheden
voor volwassenen
• 11 april Vrijwilligerscafé

Door jongerenwerker Stefan Babic:
Vanuit het SMWO Jongerenwerk
& Sport zijn er in de voorjaarsvakantie verschillende activiteiten
georganiseerd voor de jeugd op
Schouwen-Duiveland. Tijdens de
filmavond in het Jongerencentrum
4SD genoten 38 kinderen onder het
genot van popcorn en een drankje
van een leuke film. Het vrij schaatsten op de woensdagochtend was,
ondanks de regen, een succes en
ook het eerste pooltoernooi werd
goed bezocht.

Fietsen voor Senioren
Dinsdag 16 april wordt gestart met
nieuw seizoen “Fietsen voor Senioren”.
Tot september kunt u om de twee
weken weer genieten van schitterende
fietstochten over ons wonderschone
eiland. Net als voorgaande jaren zullen vrijwilligers Bram van Klink en
Jeannette Bil de tochten begeleiden.
Deelname aan de fietstochten is gratis
en aanmelden is niet nodig. De start
is altijd vanaf Sportpark Den Hogen
Blok (parkeerplaats bij voetbalvereniging MZC ’11) aan de Lange Blokweg
te Zierikzee. Er zijn middagtochten
die starten om 13.30 uur. Soms is er
een dagtocht en dan is de aanvangstijd 10.00 uur.

Pret in de voorjaarsvakantie

DENK JIJ
IN KANSEN?

Wij zoeken een enthousiaste (junior) medewerker klantenservice!

Kijk op dbkeukens.nl/werken-bij voor de functie van
servicedesk medewerker.

VOGELOVERLAST? BEL TRAAS: 088-22 121 22

WWW.TRAAS.NL
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