28 november 2017

ZORGEN VOOR JEZELF EN VOOR EEN ANDER
Regen, regen en nog eens regen. Deze donkere periode voor kerst is de laatste week extra donker
vanwege alle regen. Zorgt die regen ook voor zieken? Het lijkt er op, veel kinderen en teamleden
kwakkelen met hun gezondheid. In deze drukke maar gezellige periode voor de kerstvakantie,
houden we iedereen graag binnenboord. Extra goed voor jezelf zorgen is dan belangrijk.
Als een teamlid ziek is, treedt het protocol ‘Vervanging bij afwezigheid / ziekte vaste leerkracht’
in werking. U kunt dit protocol vinden op onze website onder het tabblad ‘ouders en school >
informatie’. Er zijn vrijwel geen invallers beschikbaar binnen de VCOG om kortdurende ziekte van
personeel op te vangen. Dit heeft alles te maken met de wet- en regelgeving.
We doen er alles aan om te voorkomen dat we groepen naar huis moeten sturen. Gelukkig hebben
we tot nu toe alle vervangingen intern op kunnen vangen. Dit kan wel betekenen dat gym niet
doorgaat of ambulante mensen ingezet worden om les te geven. Wat ons betreft verre van ideaal
(want: gym vervalt / de taken die de ambulante persoon moet verrichten, blijven liggen) maar dit
doen we liever dan een groep naar huis sturen.
We moeten wat mij betreft niet alleen voor onszelf zorgen, maar ook voor een ander. Een prachtig
voorbeeld hiervan is de december-cadeaukast. We hopen dat ouders die het écht nodig hebben de
weg naar de kast vinden. Ook breng ik de kerstpakkettenactie van de Sociale Long graag onder uw
aandacht. Een klein gebaar richting een ander kan veel moois losmaken.
Met vriendelijke groet, mede namens het team,
Joyce Mollema

Onnemaheerd 2		

9736 AM Groningen

Tel. 050 - 541 22 50

Fax. 050 - 549 07 04
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Belangrijke data

December

Januari

Dinsdag 5

Sinterklaasfeest op school

Vrijdag 8

Kerstkeuzedag
(let op: wijziging t.o.v. datum in de jaarkalender!)

Dinsdag 12

Mogelijke stakingsdag in het basisonderwijs

Donderdag 14

Kerstfair Dom Helder Camaraschool / SKSG van 17:00
tot 19:00 (let op: aanvangstijd vervroegd)

Donderdag 21

Kerstvieringen in alle groepen

Vrijdag 22

Vanaf 11:45: kerstvakantie start voor iedereen

Maandag 8

Kerstvakantie voorbij: we verwachten iedereen weer op
school tussen 8:15 en 8:30.

Dinsdag 16

Ouderavond over ouderbetrokkenheid. We spreken
met elkaar over gastvrijheid op de Dom Helder
Camaraschool. Wat is er al en wat kan nog ontwikkeld
worden? Aanvang: 19:30.

Sinterklaasfeest
Dinsdag 5 december komt Sint aan op school
tussen 8:30 uur en 8:45. De kleutergroepen
gaan om 8:15 naar binnen en komen om 8:25
weer met juf naar buiten. De kinderen van groep
3 t/m 8 blijven buiten en gaan bij hun juf of
meester staan op de aangewezen plekken. Om
8:45 gaan alle groepen (zonder ouders) naar
binnen, waarna het grote feest om 9:00 bij de
tribune volgt.
Wij vragen de ouders vriendelijk om ’s ochtends
aan de kant van de luchtbrug te gaan staan
zodat alle kinderen de aankomt van de Sint en
zijn Pieten goed kunnen zien.

Méér met muziek
Muziek kan als middel dienen om vaardigheden
bij kinderen te versterken op het gebied van
sociaal emotionele vorming. Dankzij de inzet
van onze vakleerkracht muziek (meester Joop
Supit), kunnen we dit vormgeven op de Dom
Helder Camaraschool, ook voor uw zoon of
dochter.
Voor
sommige
leerlingen
is
muzikale
spelbegeleiding een waardevolle aanvulling op
De Vreedzame School. U kunt hierbij denken aan
kinderen die moeite hebben om zich te uiten,
weinig zelfvertrouwen hebben, kinderen die het
moeilijk vinden om hun grenzen aan te geven of
leerlingen die juist op zoek zijn naar hun grenzen.
Als bijlage bij deze nieuwsbrief treft u een brief
met informatie aan en kunt u lezen hoe u uw
kind op kunt geven voor ‘Méér met muziek’.

December cadeaukast
Afgelopen week heeft u via Digiduif een bericht
gekregen over de ‘December cadeaukast’. De
kast is inmiddels in gebruik genomen en we
hopen heel veel ouders te kunnen helpen.
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DHH: 50% van de
oudervragenlijsten retour
De afgelopen nieuwsbrieven hebben we u steeds
geïnformeerd over de ontwikkelingen m.b.t.
het Digitale Handelingsplan Hoogbegaafdheid
(DHH). De afgelopen twee weken hadden ouders
wiens kind uit de groepsscreening naar voren
kwam, de tijd om een digitale vragenlijst in te
vullen. Hier hebben de ouders die het betreft een
mail over gekregen incl. een toegangscode tot de
vragenlijst. De deadline voor het invullen van de
vragenlijst was vrijdag 24 november.
Op
dit
moment
hebben
Annemieke
Leeuwenburgh en Ginet Tuinder slechts 50%
van vragenlijsten retour. Het is voor uw kind van
belang dat u de vragenlijst invult, anders kunnen
we niet verder met het bepalen wat uw kind nodig
heeft in de (plus)klas. Annemieke en Ginet sturen
deze week een herinnering als u de vragenlijst
nog niet ingevuld heeft en vragen u om dit deze
week alsnog te doen.

Boeken aangeschaft van
Kinderboekenweekactie

Kerstkeuzedag
Vrijdag 8 december staat in het teken van de
kerstkeuzedag. Kinderen kiezen een creatieve
activiteit die ze gaan uitvoeren.
Juf Evelien Jonker (1/2 Kikkers) vraagt u het
volgende:
Wie heeft er wat leuke takken / groen in de
tuin en wil wel wat meenemen naar school? Wij
zouden hier graag kerststukjes van willen maken.
Inleveren kan voor 8 december in lokaal 2 (tweede
deur rechts als je door de hoofdingang komt). Bij
voorbaat dank!

Woensdag 29 november allemaal
in sportkleding naar school!
De gemeente Groningen heeft een prijsvraag
uitgeloofd waarin gezocht wordt naar de school
die met het leukste/grappigste/meest originele
filmpje aantoont waarom zij €8000 verdienen om
hun schoolplein op te frissen. We willen dit bedrag
graag winnen! U bent via een Digiduifbericht
geïnformeerd over de prijsvraag.
We zien alle kinderen woensdag 29 november
graag in sportkleding op school verschijnen.

Tijdens
de
Kinderboekenweek
hebben
verschillende
ouders
een
kassabon
van
boekhandels ingeleverd op school. Van het
totaalbedrag mochten we 20% besteden aan
nieuwe boeken. Fijn dat we met deze actie een
aantal boeken mochten uitkiezen voor school.
Hartelijk bedankt!

Oproep: Donald Ducks gezocht
Heeft u misschien Donald Duck tijdschriften
over? Zou u deze naar onze klas willen brengen?
Andere tijdschriften zijn ook welkom. Onze klas
houdt van Donald Duck, maar we hebben helaas
te weinig.
Groeten, Kymani (en de rest van groep 7a)

Geestelijke Stromingen: thema
‘Christendom’
De periode tot aan de kerstvakantie staat
in het teken van het Christendom. Tijdens
de kerstvieringen komt in de groepen het
Bijbelverhaal over de geboorte van Jezus aan
bod. De leerkrachten en kinderen bedenken
samen hoe hun kerstviering in de groep ingevuld
wordt.
De groepen 5 en 6 gaan op excursie naar de Der
Aa-kerk en naar de kerk in Zuidwolde.
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Staking dinsdag 12 december
Een aantal weken geleden hebben we u
geïnformeerd over de mogelijke stakingsdag
in het basisonderwijs op dinsdag 12 december.
Het lijkt er op dat een evt. staking pas na 5
december gecommuniceerd gaat worden door de
vakbonden en PO in Actie.
We kunnen u alvast mededelen dat de
stakingsbereidheid op onze school enorm hoog
is. De kans dat de school wederom helemaal
dicht gaat, is zeer groot. Houdt u hier alvast
rekening mee i.v.m. opvang voor uw kind. Zodra
meer bekend wordt over de staking, hoort u van
ons.
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Kerstfair donderdag 14 december
14 December is het dan zover: de kerstfair van onze school, in samenwerking met SKSG Kameleon.
De voorbereidingen zijn al in volle gang en ook al zitten we nog volop in de Sinterklaasperiode, de
kerstliedjes zitten al in ons hoofd.
Om de fair een groot succes te laten worden, hebben we uw hulp nodig. Vanaf aanstaande donderdag zal
bij elke klas een lijst hangen waarop u zich in kunt tekenen om bij de fair te kunnen helpen.
Het zal gaan om de volgende activiteiten:
-

Opbouw van de fair
Afbouw van de fair
Versieren (lampjes, takken, etc.)
Bij een kraampje staan (van de klas van uw kind)
Het maken van eten om op de fair te kunnen verkopen
Bij een kraampje staan om eten te maken/verkopen
Bij een kraampje staan om drinken te verkopen
Helpen bij de kerstfotoshoot
…

Heeft u zelf nog een idee voor een kraam? Hier is nog eventueel ruimte voor beschikbaar. Dit kunt u ook
melden bij uw eigen leerkracht.
Vele handen maken licht werk; we hopen dan ook dat we veel hulp kunnen verwachten.

Kerstpakkettenactie Beijum 2017
Ook dit jaar willen we in Beijum graag een aantal huishoudens die het even niet breed of makkelijk hebben,
verrassen met een kerstpakket. Gewoon om ze een hart onder de riem te steken en te laten weten dat ze er
niet alleen voor staan! We stellen pakketten samen voor verschillende gezinssamenstellingen.
U mag zelf bepalen wat voor product u doneert, alleen geen alcoholische producten, en graag rekening
houdende met een minimale houdbaarheidsdatum datum tot februari 2018. U kunt uw bijdragen inleveren
op de tribune van de school.
Op onderstaand lijstje staan enkele suggesties:
-

Thee (alle smaken)			
Meel/ rijst				
Beschuit of crackers			
Schoonmaakmiddelen		
Pasta 			
Shampoo
				
Kant en klare pannenkoekenmix

- Saus (pasta, ketchup etc.) 		
- Snoep en chips			
- Afwasmiddel				
- Sap of fris in fles of pakjes		
- Tandpasta 				
- Houdbare melkproducten

- Chocolade				
- Tomatenblokjes/puree in blik
- Soep in blik of pak			
- Douchegel
- Groenten/Fruit in blik, pot, pak
- Deegwaren (houdbaar)

Verder alles wat u zelf ook lekker vindt….
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage(n)!!

De volgende nieuwsbrief ontvangt u dinsdag 12 december 2017 via Digiduif
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