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Extra ondersteuning 
voor ouders/verzorgers
Een kind opvoeden kan niemand alleen. Daarvoor is een heel  
dorp  nodig. Deze Afrikaanse wijsheid gaat op voor iedereen! 
Voor een optimale ontwikkeling hebben we elkaar hard nodig: 
ouders/verzorgers, de school en de instanties in de wijk en de 
gemeente.  

maken kunnen dat hier komen doen. Ook 
kunnen ze hier werken op de aanwezige 
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 
 donderdagmiddag van half vier tot half zes. 

WIJ-team voor ondersteuning aan 
jeugd en gezin
Het WIJteam Korrewegwijk staat klaar 
voor ouders/verzorgers die vragen hebben 
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 WIJteam 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



Vragen en advies
Liza Huizen is beschikbaar om vragen te 
be antwoorden en advies te geven over het 
 lerende kind, opvoeding en onderwijs. Dat 
kan tijdens het inloopspreekuur op donder
dag en vrijdag om half negen in onze onder
bouw locatie. Als u dat liever wilt, is het ook 
mogelijk om een huisbezoek af te spreken. 
Verder organiseert zij geregeld  activiteiten 
met en voor ouders. Houd daarvoor de 
nieuwsbrief in de gaten. 
In overleg met u, kan de brugfunctionaris u 
doorverwijzen naar een andere instantie,  
zoals het WIJteam, de schoolverpleeg
kundige of een andere instantie. 

Contact 
Liza Huizen is te bereiken via:
 E brugfunctionariskarrepad@o2g2.nl
 T 050  320 04 42
M 06  82 14 13 19

Financiële ondersteuning  
Schoolgaande kinderen brengen nogal wat 
kosten met zich mee. Niet alle ouders zijn 
in staat om die kosten te betalen. De brug
functionaris neemt graag met u door welke 
financiële regelingen er bestaan en wat 
u kunt doen om ervoor in aanmerking te 
komen. In het halletje van de onderbouw is 
de gemeentelijke gids Mooi Meegenomen te 
vinden in het informatierek. 

Op de website van de gemeente  Groningen 
vindt u een volledig overzicht van alle 
fiinanciële regelingen en mogelijkheden voor 
ouders met een minimum inkomen. Hierbij 
alvast een aantal voorbeelden: 
• Een vergoeding voor een laptop als uw 

kind naar de brugklas gaat
• Een tweedehand fiets voor kinderen vanaf 

groep 8 
• Vergoeding van de vrijwillige ouder

bijdrage aan school
• Gratis sporten via BSlim, het Jeugdsport

fonds of de Stichting Leergeld
• Gratis activiteiten voor kinderen bij SKSG

• Gratis lidmaatschap van de openbare 
 bibliotheek (tot 18 jaar)

• Gratis muziekles via het Jeugdcultuur
fonds 

• Spelen met het speelgoed uit de spel
containers

De gemeente biedt verder een aantal 
algemene regelingen, zoals bijzondere 
bij stand, kwijtschelding van gemeentelijke 
 belastingen, vergoeding van kinderopvang 
en hulp van de voedselbank. 
Een volledig overzicht van alle mogelijk
heden vindt u op de website van de 
gemeente: https://gemeente.groningen.nl/
kindenopgroeien. De brugfunctionaris 
helpt u graag bij het indienen van uw 
aanvragen.

Gratis huiswerkbegeleiding
Heeft u een kind in de bovenbouw? Dan 
kunt u uw kind via de brug functio na ris 
opgeven voor gratis huis werk  begeleiding 
krijgen in het Pand, onderdeel van de 
Speeltuin DIB. Kinderen die thuis geen 
rustige plek hebben om hun huis werk te 

Op het 
Karre pad staat Liza 

Huizen klaar om ouders/
verzorgers te onder steunen 

op allerlei gebied.  
In deze folder zetten we op 
een rij waarvoor u  terecht 

kunt bij de brug
functionaris.
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