3 april 2018

KIJKJE IN DE KLAS, DE GROTE REKENDAG, IEP EN DE
AVONDVIERDAAGSE
Volgende week organiseren we weer een ‘Kijkje in de klas’. Het doel van deze ochtenden is dat u kunt
kijken in de groep van uw kind(eren) om te zien en te ervaren wat voor onderwijsaanbod uw kind krijgt.
We nodigen u van harte uit om te zien wat uw kind op een schooldag doet. De leerkrachten zullen
‘gewoon’ lesgeven maar proberen u ook te laten zien welke vakken aan bod komen in een leerjaar. Het
kan dus zijn dat u een rekenles of les ZLKLS ziet, maar het kan ook zijn dat u een les over de Vreedzame
School ziet of kunt ervaren hoe we in groep 5 en 6 de zaakvakken aanbieden via de aangeschafte
laptops.
Als u wilt kijken, noteert u uw naam op de lijst die bij de deur van het lokaal van uw kind hangt. Als u
opvang voor uw jongere kind nodig heeft, is het noodzakelijk dat u dit aangeeft op de lijst.
Anders kunnen we de opvang vanuit de SKSG niet verzorgen.
Het kijkje in de klas is slechts één van de activiteiten die we organiseren. Deze week doen we voor het
eerst mee aan de Grote Rekendag. Woensdag staat de hele dag in het teken van rekenen: meten en
meetkunde. Daarnaast begroeten we u graag op de ouderavond gericht op ouderbetrokkenheid. We
gaan de bouwsteen ‘Gastvrijheid’ uitwerken in concrete ideeën en acties.
De groepen 8 maken volgende week de IEP-eindtoets. Alle kinderen zijn al aangemeld voor het voortgezet
onderwijs en gelukkig zijn vrijwel alle kinderen geplaatst op de school van hun eerste keuze.
Tot slot breng ik de avondvierdaagse onder de aandacht. In de week na de meivakantie vindt de
avondvierdaagse plaats en we hopen dat we wederom met ruim 300 kinderen en ouders meedoen! U
leest er meer over in deze nieuwsbrief en in de brief die iedere oudste deze week meekrijgt op papier.
Met vriendelijke groet, mede namens het team,
Joyce Mollema

Onnemaheerd 2		

9736 AM Groningen

Tel. 050 - 541 22 50

Fax. 050 - 549 07 04

1

Belangrijke data

April

Mei

Woensdag 4

De Grote Rekendag: de hele dag staat in het teken van
rekenen

Woensdag 4

Tweede ouderavond in het kader van het traject
‘Ouderbetrokkenheid’. We werken de bouwsteen
‘Gastvrijheid’ concreet uit

Dinsdag 10,
woensdag 11,
donderdag 12

Week van het kijkje in de klas (tussen 8.30u en 10u)

Woensdag 11

Groep 8 doet mee aan het schoolvoetbaltoernooi

Dinsdag 17,
Woensdag 18

Groep 8 maakt de IEP Eindtoets

Vrijdag 27 april
t/m zondag 13
mei

Meivakantie: alle kinderen zijn twee weken vrij

Maandag 14 t/m
donderdag 17

Avondvierdaagse

Vrijdag 18

Inloop: we verwachten alle kinderen op school tussen 8.15
uur en 9.30 uur.

Maandag 21

Tweede Pinksterdag, alle kinderen zijn vrij

Dinsdag 22

Studiedag team, alle kinderen zijn vrij

Donderdag 24

Sportdag groep 1 en groepen 1/2. Alle kleuters zijn om
11.45 uur vrij

Woensdag 30

Sportdag groepen 3 en 4

Schoolplein 14
In het najaar van 2017 hebben wij een
Schoolplein 14 gewonnen. Dit betekent dat
ons tussenplein heringericht gaat worden.
Ronald Staal is samen met kinderen, ouders,
leerkrachten, onderwijsassistenten en twee
studenten van het Alfa-college aan de slag
gegaan om het Schoolplein 14 te ontwerpen.
De Johan Cruijfffoundation heeft het plein
uitgewerkt en we kunnen u melden dat het
plein vóór de meivakantie klaar is! Dit betekent
dat we het tussenplein in de komende periode
af en toe niet kunnen gebruiken omdat er
werkzaamheden plaatsvinden. We houden
u op de hoogte van de herinrichting, foto’s
worden geplaatst op ons Twitteraccount
@DHCamaraschool
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Schoolreisje / schoolkamp:
brief met informatie bij deze
nieuwsbrief
Bij deze nieuwsbrief treft u de schoolreis/kampbrief aan. In de brief staan de
bestemmingen, de data en de bedragen die we
van u vragen. Wilt u er zorg voor dragen dat
het gevraagde bedrag uiterlijk op 4 juni op de
schoolrekening is bijgeschreven?
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Medezeggenschapraad:
nieuw ouderlid gezocht
Aan het eind van dit schooljaar loopt voor één MRlid uit de oudergeleding, te weten Yark Huneman,
de zittingsperiode af. We zullen daarom in de
komende periode verkiezingen houden voor deze
plaats in de oudergeleding van de MR.
Uiteraard hebben verkiezingen alleen zin als er
daadwerkelijk te kiezen valt. We zijn dan ook
op zoek naar mensen die zich kandidaat willen
stellen voor een plaats in de MR.
Bent u geïnteresseerd, enthousiast en wilt u
betrokken zijn bij nieuwe ontwikkelingen op
school, dan is de MR een prima orgaan om
daarmee bezig te gaan. Als u wilt weten wat
de taken van de MR zijn, dan kunt u daarover
uitgebreide informatie op de website van de
school: domheldercamaraschool.nl; onder het
tabje medezeggenschapsraad. Hier staat het
stuk “Wat doet de MR.”, waarin wordt toegelicht
wat de taken van de MR zijn en hoe we daar
als MR invulling aan geven. De notulen van de
afgelopen vergaderingen zijn op te vragen bij de
secretaris.

Ouders die zich kandidaat willen stellen voor
het MR-lidmaatschap (de zittingstermijn is
minimaal 3 jaar) nodigen we uit zichzelf op
te geven door middel van een e-mail aan
mr.dhc@vcog.nl. Naast uw persoonlijke gegevens
en naam + groep van uw kind(eren) kunt u hieraan
een korte motivatie voor uw kandidaatstelling
en een pasfoto toevoegen. Aanmelden kan tot
uiterlijk maandag 23 april 2018. Vervolgens
zal er gestemd kunnen worden.
Het nieuwe MR-lid kan de laatste MR-vergadering
van dit schooljaar meelopen met de zittende MR
om de overdracht te vergemakkelijken waarna de
zittingstermijn in augustus 2018 officieel ingaat.
Wij zien uit naar uw kandidaatstelling!

Naschools aanbod: twee keer
dansles en op Koningsdag
optreden op het Emmaplein
De gemeente Groningen heeft ons benaderd of
we met een groep kinderen tijdens Koningsdag
een dansoptreden willen verzorgen. Dat willen
we uiteraard graag organiseren!
We bieden het volgende naschoolse aanbod aan:
•
Maandag 23 april en donderdag 26 april van
14.45u tot 15.15u dansles volgen in het
speellokaal of buiten. De danslessen worden
verzorgd door een docent van dansschool The
Legacy;
•
Vrijdag 27 april om 13.15u optreden op het
Emmaplein in Groningen, daar wordt de dans
opgevoerd. De kinderen worden om 13u
verwacht op het Emmaplein;
•
Tijdens het optreden dragen de kinderen het
schoolshirt die ze donderdag 26 april mee
naar huis krijgen (graag weer inleveren na het
optreden op Koningsdag);
• De activiteit wordt gratis aangeboden!
•
De activiteiten worden gefotografeerd en
gefilmd. Dit materiaal wordt gebruikt door
school (bijv. voor de website en Twitter) maar
kan ook gebruikt worden door de gemeente
Groningen;
•
Er is plaats voor 50 kinderen, meld je
daarom snel aan bij de groepsleerkracht
of bij Joyce Mollema (j.mollema@vcog.
nl, even langslopen of via Digiduif).
Aanmelden kan tot en met 10 april.

Deelname aan ‘Lang Leve de
Muziekshow 2018’
Ook dit jaar heeft muziekmeester Joop Supit
weer groepen aangemeld om mee te doen met
de audities voor het tv-programma ‘Lang Leve
de Muziekshow’. Onlangs kregen we het nieuws
dat maar liefst vier groepen (de groepen 7
en 8) geplaatst zijn voor de audities, wat een
fantastisch resultaat!
De groepen krijgen via hun leerkracht alle
informatie over de audities.

Met vriendelijke groeten,
De MR van de Dom Helder Camaraschool:
Remko van der Lei (voorzitter)
Yark Huneman(secretaris)
Lianne Bleker,
Marieke Stockmann
Jan Okken
Maaike van der Kaap
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Avond4daagse: vooraankondiging (brief volgt deze week)
Van maandag 14 t/m donderdag 17 mei wordt dit jaar de avondvierdaagse gelopen. Heb je ook zin
om mee te doen? Dat kan! Want onze school doet dit jaar voor de 4e keer mee! Je kunt kiezen uit een
afstand van 5 kilometer, 10 kilometer of 15 kilometer. De laatste avond wordt feestelijk afgesloten met
muziek en vaak staan familie/vrienden langs de route met bloemen en/of wat lekkers. En natuurlijk
ontvang je je welverdiende medaille!
Dus: Ben je enigszins sportief en heb je zin in vier gezellige wandelavonden, geef je dan op! Let wel:
alle leerlingen lopen onder begeleiding. Een begeleider kan meerdere leerlingen in zijn/haar
groepje hebben. De begeleider is altijd verantwoordelijk!
Praktische informatie:

Dag

Startplaats

Starttijd

Maandag 14 mei

Sportcentrum Kardinge (parkeerplaats)

18.00u

Dinsdag 15 mei

Sportcentrum Kardinge (parkeerplaats)

18.00u

Woensdag 16 mei

F.E.O., Gorechtkade 146 (speeltuin)

18.00u

F.E.O., Gorechtkade 146 (speeltuin)

5 km: 19.30u
10 km: 18.00u

Donderdag 17 mei

Inschrijfgeld leerling alle
avonden
€4 (met medaille)

Inschrijfgeld leerling 1
avond
€3 (eendagsmedaille)

Inschrijfgeld
begeleider/leerkracht
€1 (zonder medaille)
€4 (met medaille)

Dit jaar hebben we er voor gekozen dat je je alleen digitaal aan kunt melden via de link die
in de avondvierdaagsebrief staat. Aanmelden op papier kan dus niet meer. Op dinsdag 10 april,
woensdag 11 april of donderdag 12 april lever je het inschrijfgeld (gepast) in bij de tribune van de school.
Tijd: tussen 8:15 uur – 8:45 uur (op woensdag ook van 12.15 uur – 12.45 uur).
Hartelijke groet, werkgroep avondvierdaagse

Kinderzwerfboekstation
In de hal van de hoofdingang is ons
kinderzwerfboekstation
gevestigd.
Er
zijn
allemaal nieuwe boeken neergelegd die u gratis
mee mag nemen! Dus: kom gerust langs, kies
een boek uit, lees het boek en laat het vervolgens
ergens zwerven zodat een ander kind er plezier
aan kan beleven.

Ouderavond thema
‘Ouderbetrokkenheid’
woensdag 4 april
Woensdag 4 april organiseren we een ouderavond
over het thema ‘Ouderbetrokkenheid’. Tijdens
de vorige ouderavond hebben we de bouwsteen
‘gastvrijheid’ uitgewerkt en op 4 april gaan we
de ideeën van ouders en leerkrachten concreet
uitwerken. We hopen dat we u mogen begroeten
tijdens de avond. We starten om 19.30u en
sluiten af om 20.30u.
Oproep voor de ouders die de vorige avond
aanwezig waren: gaat u de uitdaging die we
afstemden tijdens de vorige avond aan? Komt u
zelf én neemt u een andere ouder van de school
mee naar de avond, zo kunnen we met nog meer
mensen de bedachte ideeën uitwerken.
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Medicatieverstrekking op school
Soms is het voor een kind nodig dat hij medicatie
krijgt op school. Denk hierbij aan kinderen die
ADHD hebben en onder schooltijd medicatie
moeten krijgen, kinderen met diabetes of
kinderen die een antibioticumkuur gebruiken. Tot
voorkort maakten we afspraken met ouders over
medicatieverstrekking op school. Hierin maakten
we onderscheid in:
• structurele medicatieverstrekking;
• incidentele medicatieverstrekking;
• levensreddende medicatieverstrekking.
Hierin gaat e.e.a. veranderen omdat we de
verantwoordelijkheid voor het verstrekken van
medicatie niet meer op ons kunnen en willen
nemen.

Vanaf heden verstrekken we geen medicatie
meer, met uitzondering van levensreddende
medicatie (hierbij kunt u denken aan de EPI-pen).
Alle medische handelingen worden weggenomen
bij de leerkrachten en worden ondergebracht bij
MCN Thuiszorg.
Als een kind medicatie nodig heeft, schakelen
wij (of ouders) MCN Thuiszorg in. MCN Thuiszorg
neemt contact op met de ouders van het kind en
ze sluiten een contract af met de ouders om de
medicatie te mogen verstrekken op school. Dit
kost ouders niets! Het wordt vergoed vanuit de
basisverzekering.
Sommige kinderen worden nu geholpen door
een andere thuiszorgaanbieder. Dit kan gewoon
blijven bestaan, u hoeft dus niet naar MCN
Thuiszorg over te stappen. Uiteraard kan een
ouder de medicatie ook zelf (blijven) verstrekken.

Week
Naschools
van het
aanbod:
kijkjetwee
in dekeer
klas:
dinsdag
dansles en
10,op
woensdag
Koningsdag
11 en
optreden
donderdag
op het 12
Emmaplein
april
In de jaarkalender kunt u lezen dat we in de week
De gemeente Groningen heeft ons benaderd of
van 9 april een kijkje in de klas organiseren. We
we met een groep kinderen tijdens Koningsdag
nodigen u van harte uit om dinsdag 10, woensdag
een dansoptreden willen verzorgen. Dat willen
11 of donderdag 12 april een kijkje te nemen in
we uiteraard graag organiseren!
de klas van uw kind(eren)!
We bieden het volgende naschoolse aanbod aan:
Het programma van de dagen ziet er als volgt
•
Maandag 23 april en donderdag 26 april van
uit:
14.45u tot 15.15u dansles volgen in het
speellokaal of buiten. De danslessen worden
8.30u–8.55u: 
welkom op de tribune. Joyce
verzorgd door een docent van dansschool The
Mollema en/of Ronald Staal
Legacy;
vertellen u over de plannen van de
•
Vrijdag 27 april om 13.15u optreden op het
school tot aan de zomervakantie;
Emmaplein in Groningen, daar wordt de dans
9.00u–9.25u: r onde 1 van het kijkje in de klas;
opgevoerd. De kinderen worden om 13u
9.25u–9.50u: ronde 2 van het kijkje in de klas;
verwacht op het Emmaplein;
9.50u:
einde van het programma
•
Tijdens het optreden dragen de kinderen het
schoolshirt die ze donderdag 26 april mee
Gedurende het programma staat koffie / thee
naar huis krijgen (graag weer inleveren na het
voor u klaar bij de tribune.
optreden op Koningsdag);
• De activiteit wordt gratis aangeboden!
U kunt uw naam noteren (op de lijst die bij ieder
•
De activiteiten worden gefotografeerd en
lokaal hangt) bij de dag en het tijdstip waarop u
gefilmd. Dit materiaal wordt gebruikt door
graag komt kijken. De leerkracht bepaalt hoeveel
school (bijv. voor de website en Twitter) maar
ouders er per tijdslot welkom zijn in de klas; de
kan ook gebruikt worden door de gemeente
lessen gaan gewoon door dus we vragen u om de
Groningen;
keuze van de leerkracht m.b.t. het aantal kijkers
•
Er is plaats voor 50 kinderen, meld je
te respecteren.
daarom snel aan bij de groepsleerkracht
of bij Joyce Mollema (j.mollema@vcog.
Jongere broertjes / zusjes kunt u niet meenemen
nl, even langslopen of via Digiduif).
naar de klas. Voor hen is oppas geregeld in de
Aanmelden kan tot en met 10 april.
BSO-ruimte van de SKSG. Uw kind is hier van
harte welkom tussen 8.30u en 9.50u. Om de
opvang goed te coördineren, verzoeken we
u om op de intekenlijst aan te geven dat u
opvang nodig hebt.

Deelname aan ‘Lang Leve de
Muziekshow 2018’

De gymlessen van 9.15u tot 10u vervallen op
dinsdag en donderdag. We willen u graag in de
Ook dit jaar heeft muziekmeester Joop Supit
klas ontvangen en niet in de sporthal.
weer groepen aangemeld om mee te doen met
de audities voor het tv-programma ‘Lang Leve
Mocht u vragen hebben, dan kunt u terecht bij
de Muziekshow’. Onlangs kregen we het nieuws
de leerkracht van uw kind of bij Joyce Mollema.
dat maar liefst vier groepen (de groepen 7
en 8) geplaatst zijn voor de audities, wat een
fantastisch resultaat!
De groepen krijgen via hun leerkracht alle
informatie over de audities.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u terecht bij
Gabriëlle van den Brink (intern begeleider):
g.vandenbrink@vcog.nl

De volgende nieuwsbrief ontvangt u dinsdag 17 april 2018 via Digiduif
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