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Personeel
Juf Liset: Sinds kort is Liset Dullaart ons team komen versterken. Op dit moment draait Liset mee in groep
1/2B, de lieveheersbeestjes. In maart start onze instroomgroep en dan zal Liset daar op donderdag en
vrijdag werken. Fijn dat je er bent, Liset!
Juf Ellemieke: Ellemieke Horsten is het tweede gezicht in de instroomgroep. Zij zal op maandag, dinsdag en
woensdag werken. Vorig jaar heeft zij ook al gewerkt in de instroomgroep. In de tussentijd is zij bevallen
van haar dochtertje, Mae. Fijn je binnenkort weer terug te zien, Ellemieke!
Steeds meer leerkrachten testen positief op corona. We doen ons uiterste best om alle vervanging rond te
krijgen. Tot nu toe redden we het met wat kunst en vliegwerk. We hopen dat dat het hierbij blijft.

Wijkteam Vathorst/Hooglanderveen
Het Sociaal Wijkteam biedt hulp en ondersteuning dichtbij huis.
Samen met andere collega’s werk ik in Wijkteam Vathorst Hooglanderveen en zijn
we er voor allerlei soorten vragen op verschillende levensgebieden. Mijn naam is
Henri Heijink en ik ben al enige tijd betrokken als contactpersoon vanuit het
wijkteam bij de St. Josephschool. In het Wijkteam werken professionals op het
gebied van welzijn, opvoeding van kinderen, gezondheidszorg, woonbegeleiding,
psychische problemen, ouderenzorg en andere zorgvragen. Samen kijken wij met
u naar uw vraag en bieden we ondersteuning, waar nodig.
‘Je moet het wel zelf doen, maar niet alleen’
Daarnaast werken wij ook samen met scholen, waaronder de St. Josephschool. We willen zichtbaar, actief
en betrokken zijn bij de inwoner van Vathorst en Hooglanderveen, ook laagdrempelig en dichtbij. Er is al
enige tijd een wekelijks spreekuur, elke vrijdag van 08:00 tot 09:30 uur, voor leerlingen, ouders, docenten
en Intern Begeleiders. Heeft u een vraag of wilt u iets kwijt, aarzel niet en kom eens langs op het spreekuur.
U kunt vrijblijvend bij mij binnenlopen, u bent van harte welkom.
‘Goed luisteren naar wat mensen te vertellen hebben, goed observeren en vooral op zoek gaan naar de
eigen kracht’
Wilt u meer weten over het Wijkteam? Kijk dan vooral even op onze website: www.wijkteamamersfoort.com. Mocht u Henri willen bereiken dan kan u via de mail een afspraak met hem maken. Zijn
mailadres is: h.heijink@wijkteam-amersfoort.nl

Vanuit de wijk
Hoe ervaart u het leven, wonen en werken in Vathorst/Hooglanderveen? ABC en Indebuurt033 horen graag
waar u tevreden over bent, wat u mist en welke behoefte u heeft op het gebied van activiteiten en
ondersteuning. het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 minuten.
https://bit.ly/behoefteonderzoekVH

Vragen over de onderwerpen in deze nieuwsbrief? Mail kbs.st.joseph@kpoa.nl

1

