23 januari 2018

EXCELLENT? PASSEND BIJ IEDER KIND!
Deze week werden de predicaten ‘Excellente school’ weer uitgereikt. Wij hebben in het schoolplan 2015
– 2019 opgenomen dat we eind 2019 willen voldoen aan de voorwaarden om een excellente school te
zijn. Dit hebben we in 2014 – 2015 als team naar elkaar uitgesproken omdat we ambitieus zijn. Dit
betekent niet direct dat we ook bordje met het predicaat ‘excellent’ op de buitenmuur willen hebben.
Wat verstaan we hier dan onder?
We hebben naar elkaar uitgesproken dat we het best mogelijke onderwijs willen verzorgen voor alle
kinderen op de Dom Helder Camaraschool. Daarnaast hebben we een specialisme uitgewerkt. We
gebruiken wel eens het voorbeeld van een leerling die in groep 8 zit en naar de middelbare school
gaat: we willen achterom kunnen kijken en volmondig kunnen zeggen dat we het best mogelijke uit
het kind hebben gehaald. Op leergebied, maar ook op niet toetsbare dingen zoals sociaal emotionele
ontwikkeling, burgerschapsvorming, omgang met elkaar etc. En wat dat ‘best mogelijke’ is? Dat is voor
ieder kind verschillend. Het ene kind is supertrots en gelukkig op het praktijkonderwijs en een ander
kind gaat naar het gymnasium. Allemaal prima, als het maar past bij de ontwikkeling van een kind.
Ons specialisme is ons muziekonderwijs en ons culturele- en kunstzinnige vormingsonderwijs. Iedere
week geeft Joop Supit muziekles aan de groepen en geeft Josien Kragt drama- en dansles. Tijdens
de DramaDansDagen komen de muzieklijn en de CKV-lijn samen in een grote presentatie. In deze
nieuwsbrief leest u meer over de DramaDansDagen.
We proberen een kind zo goed mogelijk te ondersteunen in zijn ontwikkeling. Sommige kinderen zijn
gebaat bij sociale vaardigheidstraining (naast wat de methode De Vreedzame School biedt). Annemieke
Leeuwenburgh en Stefany Lakerveld volgen deze dagen de opleiding tot Rots en Water trainer. We
willen ouders en kinderen die het nodig hebben graag het aanbod voor Rots en Watertraining kunnen
geven. Je hoeft dan niet buiten de school naar een training, maar dit kan gewoon op school!
We hebben ook kinderen op school die logopedie nodig hebben. Ouders moeten op dit moment nog naar
een logopedist buiten de school. Vanaf de voorjaarsvakantie opent Logopedisch Centrum Noord een
locatie in onze school! Kinderen en hun ouders kunnen op deze manier school en logopediebehandelingen
combineren.
We hopen dat de nieuwe initiatieven gewaardeerd worden. We houden u op de hoogte.
Met vriendelijke groet, mede namens het team,
Joyce Mollema
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Belangrijke data

Februari

Woensdag 14

Stakingsdag op basisscholen in het noorden van het land.
Meer informatie volgt z.s.m.

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

Maart

Dinsdag 20

Opening schoolbreed project ‘DramaDansDagen’

Woensdag 21

Groepen 8 doen mee aan ‘Wandelen voor water’

Woensdag 28

Sluiting DramaDansDagen tussen 16.30u en 19.30u. Kijk
voor meer informatie bij het bericht ‘Save the date”

Donderdag 29

Paasviering en Paaslunch in de groepen (leerkrachten en
kinderen)

Vrijdag 30

Goede Vrijdag: alle kinderen zijn vrij

Terugkoppeling informatie- /werkavond traject
‘Ouderbetrokkenheid’ over het thema ‘Gastvrijheid’ 16 januari 2018
Dinsdag 16 januari werd een ouderavond georganiseerd in het kader van het traject ‘Ouderbetrokkenheid’.
De bouwsteen ‘Gastvrijheid’ wordt dit jaar uitgewerkt.
Ouders en teamleden hebben eerst bepaald wat zíj vinden dat het woord gastvrijheid betekent. Zo weten
we zeker dat we allemaal dezelfde termen gebruiken. Vervolgens is in kleine groepen geïnventariseerd:
1. W
 at is er al op de Dom Helder Camaraschool als het gaat om gastvrijheid?
2. W
 at zouden we graag wensen / dromen / willen ontwikkelen m.b.t. gastvrijheid op de Dom Helder
Camaraschool?
3. W
 elke mogelijke concrete uitwerkingen kunnen we nu al bedenken als het gaat om het uitwerken van
de wensen / dromen / ontwikkelpunten?
Als bijlage bij deze nieuwsbrief treft u een overzicht aan van de antwoorden die gegeven zijn op de drie
vragen. Ook treft u de Powerpointpresentatie aan die gebruikt is tijdens de ouderavond.
We hopen u te begroeten bij de volgende ouderavond op woensdag 4 april. Tijdens die avond gaan we
de genoemde dromen en ontwikkelpunten zo concreet mogelijk uitwerken en kijken wat we kunnen
verwezenlijken.
Mocht u vragen hebben, dan kunt u terecht bij Joyce Mollema.
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Kinderzwerfboekstation
Tijdens de kerstfair hebt u wellicht kennisgemaakt
met de kraam van het Kinderzwerfboek. We
kunnen u melden dat we sinds deze week een
officieel Kinderzwerfboekstation zijn.

Neem me mee, lees me en laat
me weer zwerven...

Cursus programmeren voor
kinderen van 7 – 12 jaar
Wil je graag wat nieuws leren? Dat kan!
Het Groninger Forum biedt een gratis cursus
programmeren aan voor kinderen van 7–12 jaar.
Via deze link komt u op de pagina terecht waar u
alle informatie kunt lezen.

Het idee van Kinderzwerfboek is simpel:
kinderboeken met een zwerfsticker worden overal
achtergelaten. In de hal van de hoofdingang is
het Kinderzwerfboekstation ingericht. Kinderen
mogen de boeken die in de kast staan gratis
meenemen om te lezen. Ze moeten ze daarna
wel weer laten zwerven. De zwerftocht van
boeken kan worden gevolgd op de website.
Kinderzwerfboek krijgt soms van uitgeverijen
kinderboeken, maar dat is niet genoeg. We
hebben nog veel meer boeken nodig. Daarom
vragen we iedereen om de boekenkast in
te duiken of de zolder op te ruimen. Want
het is toch zonde als boeken niet meer gelezen
worden? Gun een ander ook leesplezier en doe
mee met Kinderzwerfboek!
Als je een boek hebt dat een ander kind mag
lezen, kun je het op het tafeltje in de hal
leggen. Juf Hilda Bus (groep 1/2 Egels) is de
stationschef en zorgt er voor dat de ingebrachte
boeken voorzien worden van een sticker. U mag
de stickers ook zelf op uw boek plakken en het
boek in de kast zetten. Daarna kunnen deze
boeken ook gaan zwerven.
Als bijlage treft u een beschrijving van het
Kinderzwerfboek aan. We wensen iedereen veel
leesplezier toe.

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.
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Save the date!
Woensdag 28 maart 2018
Eind maart hebben wij onze jaarlijkse DramaDansDagen (DDD) en we zorgen
weer voor een spetterende en prachtige afsluiting.
Beijum bestaat dit jaar 40 jaar en daarom hebben wij ervoor gekozen
om het verhaal van Beijum uit te spelen in het verleden, heden en
de toekomst. We volgen drie families door deze tijd heen. Een
passend thema hierbij is het thema van De Vreedzame School:
een steentje bijdragen. Elk steentje telt, samen sta je sterk,
met elkaar werkt het beter. In welke tijd je ook leeft, waar je
je ook mee bezig houdt, iedereen telt mee en samen maak
je het verschil.
Op 9 verschillende locaties in en rondom school laten
alle kinderen een voorstelling zien op het gebied van
drama, dans en muziek. Vaders, moeders, opa’s, oma’s,
buurvrouwen, buurmannen: kom allemaal kijken!
Het definitieve tijdstip volgt nog: tussen 16.30u en
19.30u.
Nog een tweetal praktische punten:

Vervoer
Beperkte parkeergelegenheid. Kom zoveel
mogelijk met de fiets of lopend.

Eten
Zorg dat uw kind en u zelf met een gevulde
maag op school komen.

U ontvangt binnenkort verdere informatie.
We hebben ontzettend veel zin erin om onze DramaDansDagen weer op een prachtige en spetterende
manier af te sluiten!

De volgende nieuwsbrief ontvangt u dinsdag 6 februari 2018 via Digiduif
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