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ABSENTIEMELDING
Bij absentie van uw kind graag sowieso een telefoontje op (0316) 261887 of een mailtje naar
info@ikc-remigius.nl Deze mail wordt dagelijks gelezen en wordt direct verwerkt in het
administratiesysteem.
Dus bij ziekmelden, dokter-/tandartsbezoek, logopedie etc. een telefoontje en/of mail naar school!
MAATSCHAPPELIJK WERK / CJG
Mevrouw Kirsten Westerkamp is tijdelijk afwezig. Zij zal worden waargenomen door mevrouw Anita
Ketelaar.
Onderstaand informatie over het AMW en CJG tijdens deze Coronatijd.
Beste inwoners & collega netwerkpartners,
In verband met de landelijke coronamaatregelen werkt het team maatschappelijk werk vanuit huis.
Onze klantcontacten worden vervangen door telefonisch contact of beeld bellen.
Iedere dag is er een telefonische crisisdienst bereikbaar (STMR breed).
U kunt zich aanmelden via: 0900-8433 of u kunt een mail sturen naar: amw-duiven@stmr.nl.
Zou u uw naam, geboortedatum, adres en telefoon nummer in de mail kunnen vermelden dan
nemen wij binnen 3 werkdagen contact met u op.
Het Algemeen Maatschappelijk Werk biedt een luisterend oor, ondersteuning en kan adviezen
geven.
Wij willen jullie namens ons hele team ontzettend veel sterkte wensen in deze rare roerige tijden.
Hopende jullie via deze weg voldoende geïnformeerd te hebben.
Mocht u nog meer informatie willen dan verwijs ik u naar de volgende link:
https://www.stmr.nl/Ons-aanbod/Zorg-en-welzijn/Maatschappelijk-werk.aspx
Met vriendelijke groet,
Team Algemeen Maatschappelijk werk / CJG Duiven
“Samen met u zoekt de maatschappelijk werker naar een
passende oplossing voor uw hulpvraag. U kunt met veel
verschillende vragen en problemen bij Maatschappelijk
Werk terecht, bijvoorbeeld als het gaat over financiën of
administratie, relaties, echtscheiding, opvoeding, rouw of
verlies, werk en huiselijk geweld.”

Anita Ketelaar
Geeke Heida
AMW, CJG-medewerker en Thuisadministratie
AMW en CJG-medewerker
06-10884851
06-22489561
aketelaar@stmr.nl
gheida@stmr.nl
werkdagen: dinsdag, donderdag, vrijdagochtend werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag
Ayse Bilici
AMW en CJG-medewerker
06-10893730
abilici@stmr.nl
werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag
dinsdag,
Gudrun Schröder
AMW / trainer
06-22404532
gschroder@stmr.nl
werkdagen: maandag t/m donderdag

DATA OM TE ONTHOUDEN
21 en 22 mei
1 juni

Hemelvaart; alle groepen vrij
2e Pinksterdag

Kirsten Westerkamp
AMW en CJG-medewerker
06-10050989
kwesterkamp@stmr.nl
werkdagen: maandag(om de week),
donderdag, vrijdag

