maken kunnen dat hier komen doen. Ook
kunnen ze hier werken op de aanwezige

Extra ondersteuning
voor ouders/verzorgers

computers. Studenten zijn in het Pand
aanwezig om kinderen bij hun huiswerk te
helpen.
Het Pand is geopend voor huiswerk
begeleiding op maandag-, dinsdag- en

Een kind opvoeden kan niemand alleen. Daarvoor is een heel

donderdagmiddag van half vier tot half zes.
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Voor een optimale ontwikkeling hebben we elkaar hard nodig:
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9715 NR Groningen

ouders/verzorgers, de school en de instanties in de wijk en de

jeugd en gezin
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Het WIJ-team Korrewegwijk staat klaar

M 06 - 82 14 13 19

voor ouders/verzorgers die vragen hebben

E brugfunctionariskarrepad@o2g2.nl

over het opvoeden en opgroeien van hun
kinderen. Hier bent u welkom om een kop
koffie te drinken of een praatje te maken
met buurtgenoten. De medewerkers van
het team zijn aanwezig om vragen te be
antwoorden en advies te geven. Zij weten
de weg en kunnen helpen oplossingen te
zoeken.
Het WIJ-team is bereikbaar van maandag
tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.
Contactgegevens WIJ-team:
Floresplein 19, tel: 050 - 367 40 06
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kosten met zich mee. Niet alle ouders zijn
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in staat om die kosten te betalen. De brug
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functionaris neemt graag met u door welke

In deze folder zetten we op

financiële regelingen er bestaan en wat

een rij waarvoor u terecht
kunt bij de brug
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fonds
• Spelen met het speelgoed uit de spel
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De gemeente biedt verder een aantal
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vinden in het informatierek.

belastingen, vergoeding van kinderopvang
en hulp van de voedselbank.

Vragen en advies
Liza Huizen is beschikbaar om vragen te

Op de website van de gemeente Groningen

Een volledig overzicht van alle mogelijk

beantwoorden en advies te geven over het

vindt u een volledig overzicht van alle

heden vindt u op de website van de

lerende kind, opvoeding en onderwijs. Dat
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gemeente: https://gemeente.groningen.nl/
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