9 januari 2018

GOEDE VOORNEMENS
Gisteren zijn we, na twee weken kerstvakantie, weer van start gegaan. We mochten onze
allernieuwste groep, 1 Apen, welkom heten. Ouders en leerlingen van de Apengroep; we hopen
dat jullie een hele fijne tijd hebben op onze school!
Een nieuw jaar begint voor sommige mensen met goede voornemens. Heeft u goede voornemens?
Persoonlijk ben ik van mening dat je iedere dag met een goed voornemen of goed idee kunt starten.
Als ik kijk naar een goed voornemen voor onze school, spreek ik de wens uit dat we als team een
slag gaan slaan in verlaging van de werkdruk. In de vorige nieuwsbrief kon u lezen dat we onze
laatste margedag besteden aan dit onderwerp. We gaan aan de slag met ‘groepsplanloos werken’.
Het is de bedoeling dat we administratie zoveel mogelijk minimaliseren (de grens opzoeken van
wat moet / mag wat betreft het bijhouden van allerlei administratieve zaken) zodat er veel meer
tijd overblijft voor de kinderen en het lesgeven aan de kinderen.
De maand januari staat in het teken van de CITO-toetsen. In de groepen 2 t/m 8 worden de CITO’s
voor diverse vakken afgenomen. De uitkomsten geven ons inzicht in de ontwikkeling van een
kind. De uitkomsten van de CITO-toetsen leest u in het rapport van uw kind en ze worden met u
besproken tijdens de 10-minutengesprekken.
Met vriendelijke groet, mede namens het team,
Joyce Mollema
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Belangrijke data
Januari

Februari

Dinsdag 16

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

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

Parkeren op de rotonde:
niet doen!

Geestelijke stromingen: thema
‘Geheimen’

We herhalen de afspraak m.b.t. het parkeren aan
de kant van de rotonde nog even: op de rotonde
mag NIET geparkeerd worden. U hindert het
verkeer dat de rotonde gebruikt om de auto te
keren en bovendien levert het onoverzichtelijke,
gevaarlijke situaties op voor kinderen. We
merken dat opa’s en oma’s die kinderen ophalen
de afspraak niet kennen. Informeert u hen hier
over, wij spreken mensen die op de rotonde
parkeren aan op hun parkeergedrag. Zo zorgen
we dat iedereen veilig van en naar school kan
gaan.

Van 8 januari t/m 16 februari wordt gewerkt
aan het thema ‘Geheimen’. Binnen het thema
wordt wederom aandacht besteed aan de
groepssamenstelling, groepsvorming, de regels
en afspraken die aan het begin van het schooljaar
gemaakt zijn en de omgang met elkaar.
De lessen van de Vreedzame School worden
gekoppeld aan het thema ‘Geheimen’.

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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Informatie- /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.

Naschools aanbod:
acrobatiek - kinderyoga
Gisteren is de cursus kinderyoga gestart. De
cursus wordt aangeboden als naschools aanbod
en wordt verzorgd door ‘De Kinderyogajuf’.
Helaas zijn er nog niet genoeg deelnemers voor
de cursus op vrijdag. Bent u vergeten uw kind
aan te melden, wil uw kind nog deelnemen? Meld
hem / haar dan aan, wellicht kan de vrijdaggroep
dan alsnog starten.

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 op de tribune.

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!
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Naschools aanbod:
Groninger Schaakkampioenschappen
zaterdag 10 februari
De gezamenlijke schaakverenigingen Groninger Combinatie, Paardensprong en de Matadoren organiseren
op zaterdag 10 februari het 30e Groninger schaakkampioenschap voor basisscholen uit de stad Groningen.
Het toernooi geldt tevens als eerste ronde van het Noordelijk kampioenschap voor basisscholen. De
eerste vier scholen plaatsen zich voor de halve finale van dit kampioenschap.
Het evenement vindt plaats op zaterdag 10 februari 2018 vanaf 10.00 uur. Om ongeveer 17.00 uur is
de prijsuitreiking. U kunt uw kind opgeven bij schaakdocent Ronald van Nimwegen (a.r.vannimwegen@
hetnet.nl) onder vermelding van de naam, groep en geslacht.
Speellocatie: Wijkcentrum “het Dok”
		
Kajuit 4
		
Groningen (wijk Lewenborg)
		
Alle deelnemers spelen op 10 februari negen ronden volgens het Zwitsers systeem. Dit houdt in dat
spelers met ongeveer gelijke score tegen elkaar worden ingedeeld. Iedereen speelt dus steeds tegen
iemand die ongeveer even sterk is.
Het toernooi is zowel een individueel kampioenschap als een scholentoernooi. Elke school kan met een
onbeperkt aantal kinderen deelnemen. Om opgenomen te worden in het scholenklassement, moet een
school deelnemen met minimaal vier kinderen. De resultaten van de beste vier spelers worden voor dit
klassement bij elkaar opgeteld. Alle deelnemers strijden natuurlijk ook voor de individuele klassementen.
Er zijn acht individuele klassementen:
Algemeen
Groep 5
Groep 8
Groep 4 en lager
Groep 7
Meisjes
Groep 6		
Voor elk klassement zijn drie prijzen beschikbaar. Daarnaast zijn er vele verrassingsprijzen. Natuurlijk
krijgt iedere deelnemer een leuke herinnering.
Wij willen graag dat iedereen tussen 10.00 uur en uiterlijk 10.30 uur aanwezig is zodat we op tijd (10.45
uur) kunnen beginnen. Voor de opvang van kinderen tussen de partijen door wordt gezorgd. Ook is de
kantine van het Dok geopend. Consumpties zijn daar verkrijgbaar tegen vriendelijke prijzen.
Tussen de partijen door kunnen kinderen deelnemen aan een simultaan tegen sterke noordelijke
jeugdschakers of aan een snelschaakshow. Ook ouders en begeleiders van kinderen mogen hier aan
meedoen.

De volgende nieuwsbrief ontvangt u dinsdag 23 januari 2018 via Digiduif
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