12 december 2017

STAKEN, EEN NIEUW SCHOOLPLEIN EN KERST
De laatste twee schoolweken van 2018 zijn bijzondere weken. Vandaag, dinsdag 12 december,
wordt op vrijwel alle basisscholen in Nederland gestaakt voor een passender salaris en minder
werkdruk. Het zijn twee belangrijke onderwerpen en we hopen dat de staking de regering wakker
schudt!
Donderdag organiseren we de kerstfair. Het wordt een grootse fair waar een aantal leerkrachten
van onze school en een aantal pedagogisch medewerkers van de SKSG al sinds de zomervakantie
mee bezig is. We willen de samenwerking die we (DHC – SKSG) hebben belichten, we organiseren
dit festijn als één team. Op de fair kunt u genieten van muziek, de kerststal bekijken, spulletjes
kopen, eten en drinken, een kerstfoto maken, etc. Neemt u opa / oma / buurman / buurvrouw /
oppas gerust mee!
Gisteren was het groot feest op school. Kunt u zich nog herinneren dat we een filmpje hebben
gemaakt om kans te maken op een nieuw schoolplein? We werden gisteren verrast door Paul
Rook (wethouder Sport van de gemeente Groningen), de kinderburgemeester van Groningen en
Arvin Slagter (speler van Donar): we hebben de hoofdprijs gewonnen!! Dit betekent dat we een
‘Schoolplein14’ krijgen. Dit is een schoolplein gericht op sport en bewegen. Het plein wordt ons
aangebonden door de Johan Cruijff Foundation. Na de kerstvakantie gaan we met de foundation
aan de slag om het plein uit te denken. Dit plein zal op het tussenplein van onze school gerealiseerd
worden.
Naast dit gedeelte van het schoolplein, gaan we ook aan de slag met het plein bij de nieuwbouw.
Dinsdag 19 december vindt de tweede bijeenkomst plaats. Mocht u het leuk vinden om mee te
helpen, u bent van harte welkom!
Donderdag 21 december vieren alle kinderen en leerkrachten kerst in hun eigen groep. ’s Middags
maken we er een muzikale middag van op de tribune en het podium. Deze dag is alleen bedoeld
voor de kinderen en leerkrachten. Vrijdag 22 december start de kerstvakantie om 11.45u. We
wensen u alvast een hele fijne vakantie en we begroeten elkaar weer op maandag 8 januari 2018.
Met vriendelijke groet, mede namens het team,
Joyce Mollema
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Belangrijke data
Dinsdag 12

Stakingsdag in het basisonderwijs

Donderdag 14

Kerstfair Dom Helder Camaraschool / SKSG van 17.00u tot
19.00u (let op: aanvangstijd vervroegd)

December Dinsdag 19

Januari

Februari

Tweede bijeenkomst pleinwerkgroep, 19.30u

Donderdag 21

Kerstvieringen in alle groepen (onder schooltijd, voor
kinderen en leerkrachten)

Vrijdag 22

Vanaf 11.45u: kerstvakantie start voor iedereen

Maandag 8

Kerstvakantie voorbij: we verwachten iedereen weer op
school tussen 8.15u en 8.30u

Dinsdag 16

Informatie-/werkavond voor ouders en teamleden. We
spreken met elkaar over gastvrijheid op de Dom Helder
Camaraschool. Aanvang: 19.30u

Vrijdag 16

Werkdag voor het team: alle kinderen zijn vrij

Maandag 19

Margedag team: alle kinderen zijn vrij (let op: staat niet in
de jaarkalender)

Dinsdag 20

Rapporten mee (een dag later dan in de jaarkalender
vermeld staat)

Dinsdag 20 en
Woensdag 21

10-minutengesprekken met alle ouders. U krijgt een
uitnodiging om in te tekenen via Digiduif

Maandag 26 febr. Voorjaarsvakantie: alle kinderen zijn deze week vrij
– Vrijdag 2 maart

Aanmelden broertjes / zusjes
We zijn momenteel druk bezig met de planningen
voor de schooljaren ‘18/’19 en ‘19/’20. Heeft
u een zoon of dochter die vóór juli 2020 vier
jaar wordt en mogen we hem/haar begroeten
bij ons op school? Meld uw kind dan aan bij
Joyce Mollema. U kunt een mail sturen naar
j.mollema@vcog.nl of langslopen bij Joyce. We
vragen u om dit te doen vóór 1 februari 2018.

December cadeaukast
Tot aan de kerstvakantie is de december-cadeaukast
nog open. We hopen dat u de vrijheid voelt om
een mooi cadeau voor uw kind uit te zoeken. Er
liggen prachtige spullen in. In januari evalueren we
het doel en gebruik van de kast om vervolgens te
kijken of het initiatief een vervolg krijgt.
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Informatie over personele
wijzigingen na de kerstvakantie
Donderdag 21 december nemen we afscheid
van juf Geeske Koopmans. Geeske werkt
naast haar dag op onze school ook op CBS De
Wegwijzer in Selwerd. Ze krijgt daar uitbreiding
van uren. We bedanken Geeske voor haar inzet
in groep 1/2 Dino.
Vrijdag 22 december is het de laatste werkdag
van Evelien Veldman op onze school. Evelien
krijgt een aanstelling op CBS Aquamarijn in de
Groningse wijk Gravenburg. Evelien gaf bij ons
op school les aan groep 4a en 4b, groep 6b en
ze verzorgde de gymlessen op woensdag en
vrijdagmiddag. We bedanken Evelien voor haar
inzet binnen de hele school.
Na de kerstvakantie zal de peuterdoorstroomgroep
een extra dagdeel open zijn, op woensdagochtend.
Juf Harma Ketelaar gaat deze extra ochtend
vormgeven.
Door het vertrek van leerkrachten en door de
uitbreiding van de peuterdoorstroomgroep,
ontstonden vacatures. We verwelkomen Judith
Reitsma als nieuwe leerkracht binnen ons team.
Judith zal aanstaande woensdag kennismaken
met de groepen die ze les gaat geven.
De vacatures zijn als volgt ingevuld:
Groep 1/2 Dino: 	juf Judith Reitsma geeft op
donderdag les
Groep 1/2 Beren: 	juf Nienke Broekstra geeft
op woensdag les
Groep 4a; 		juf Ineke de Bruin geeft op
vrijdag les
Groep 4b: 		juf Judith Reitsma geeft op
maandag les
Groep 6B: 		
juf Esther Klok geeft de
ene week op dinsdag les,
de andere dinsdag geeft juf
Judith Reitsma les

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 we hopen dat u allemaal komt!
Om de fair een groot succes te laten worden,
hebben we uw hulp nodig. Bij elke klas hangt
een lijst 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 kerstfoto

Alle handen maken licht werk; we hopen dan ook
dat we veel hulp kunnen verwachten.

IInformatie- /werkavond traject
‘Ouderbetrokkenheid’ over het
thema ‘Gastvrijheid’
16 januari 2018
Vorig schooljaar zijn we gestart met het traject
‘Ouderbetrokkenheid’. We vinden het belangrijk
om, in het belang van de kinderen, als school en
ouders samen te werken. We hebben een muurtje
gebouwd met bouwstenen die beschrijven wat
we belangrijk vinden in de samenwerking.
Vorig schooljaar hebben we de bouwsteen
‘communicatie’ uitgewerkt. Wat gaat al goed
m.b.t. de communicatie tussen school – ouders
v.v., wat kan beter en wat voor nieuwe ideeën
ontstaan er? Twee hele concrete uitwerkingen
binnen dit thema zijn de schoolkalender die
iedere ouder gekregen heeft aan het begin van
dit schooljaar en de folder ‘Uw kind in groep…’.
Dit jaar gaan we aan de slag met de bouwsteen
‘gastvrijheid’. Wat gaat al goed als het gaat om
gastvrijheid tussen school – ouders v.v., wat kan
beter en wat voor nieuwe ideeën ontstaan er?
We hopen u te begroeten tijdens de informatie /
werkavond op dinsdag 16 januari vanaf 19.30
uur.
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De laatste margedag wordt ingezet op maandag 19 februari 2018
In de jaarkalender staan onze margedagen voor het hele schooljaar vermeld. We noteren daar ieder jaar
bij dat we één margedag achter de hand houden voor calamiteiten of onderwerpen die aan het begin van
het schooljaar nog niet duidelijk zijn. We gaan de laatste margedag inzetten op maandag 19 februari.
Vrijdag 16 februari zijn de kinderen al vrij vanwege een werkdag voor het team en dit betekent dat de
kinderen een lang weekend vrij hebben.
De margedag gaan we besteden aan het uitwerken van groepsplanloos werken. U hebt ongetwijfeld
gehoord dat de werk- en administratielast in het basisonderwijs hoog is. Hier denken wij deels een
antwoord op gevonden te hebben, namelijk: groepsplanloos werken. Maandag 19 februari gaan we dit
uitwerken onder leiding van een expert.
Wellicht roept de combinatie van stakingsdagen en margedagen vragen op (‘krijgt mijn kind wel genoeg
onderwijs?’): de kinderen op onze school maken genoeg onderwijsuren. Een staking is wezenlijk anders
dan een margedag. Op de margedag zijn de kinderen vrij (net als op een stakingsdag) en is het hele
team bezig met onderwijsontwikkeling. Zo hopen we het onderwijs weer een stukje beter te maken!

Dom Helder Camara winnaar Schoolplein ‘14!
Lees ook het artikel op OOG en kijk de film op Vimeo (wachtwoord: dhc01!).

Het team van de Dom Helder Camaraschool wenst u een fijne
kerstvakantie en een gezond en gelukkig 2018 toe! Tot ziens op 8 januari.
De volgende nieuwsbrief ontvangt u dinsdag 9 januari 2018 via Digiduif
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