15 mei 2018

VAKANTIE VOORBIJ:
DE LAATSTE 10 SCHOOLWEKEN LIGGEN VOOR ONS
Welkom terug op school na een welverdiende meivakantie! Hopelijk hebben de kinderen (en wellicht had
u zelf ook vakantie) een fijne vakantie achter de rug. We maken ons op voor de laatste 10 schoolweken
van dit schooljaar. Wat vliegt zo’n schooljaar voorbij!
De avondvierdaagse is gisteren gestart. Maar liefst 213 kinderen en evenveel ouders van onze school
lopen mee. We wensen alle kinderen en begeleiders heel veel plezier en succes.
De dinsdag na Pinksteren zijn alle kinderen vrij: het team heeft een studiedag. We werken deze dag
aan het onderwerp: ‘de veranderende maatschappij, wat vraagt dat van ons?” Tijdens de studiedag
besteden we aandacht aan het borgen van De Vreedzame School binnen de school, we kijken vooruit
naar het onderwijs van de toekomst (hoe zal het onderwijs er over 5 jaar uitzien en wat vraagt dat van
ons?) en we gaan ’s middags aan de slag met het onderwerp ‘gedrag’. Gedrag van kinderen, van ouders
en van onszelf. Het belooft een goede studiedag te worden.
De laatste schoolmaanden besteden we meer aandacht aan buitenschoolse activiteiten en goede doelen.
Vrijwel iedere groep heeft één of meerdere excursies en schoolbreed doen we mee aan de Groninger
Swim Challenge. In deze nieuwsbrief leest u er alles over.
Op directieniveau buigen we ons momenteel over de groepsverdeling en leerkrachtverdeling voor 2018
– 2019. Ik stuur u het protocol ‘Groepsindeling’ mee bij deze nieuwsbrief zodat u weet hoe we handelen.
Dit voorkomt hopelijk vragen bij u en zorgt voor duidelijkheid.
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
Ma. 14 t/m do. 17 Avondvierdaagse

Mei

Juni
Maand van de
CITO-toetsen

Juli

Woensdag 16

Luizenopsporingsteam controleert alle hoofden op neten en
luizen. Graag geen ingewikkelde haardracht en geen gel!

Donderdag 17

Avondvierdaagse medailles worden in de klassen
uitgedeeld

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

Maandag 28

Officiële opening Schoolplein 14 van 13u tot 14.30u. Gym
vervalt deze middag.

Dinsdag 29

MR vergadering

Woensdag 30

Sportdag groepen 3 en 4

Zondag 3

Beijumtrail: hardloopwedstrijd door Beijum

Dinsdag 5

De groepen 6 en 7 doen mee aan de audities van Lang
Leve De Muziekshow

Woe. 13, do. 14,
vr. 15

De schoolfotograaf komt voor het maken van groepsfoto’s,
individuele foto’s en broertje/zusje-foto’s

Vrijdag 29

Schoolreis groepen 7

Ma. 2 & Di. 3

Studiedag team: kinderen vrij

Woensdag 4

Schoolreis groep 1 Apen, groepen 1/2

Woe 4 t/m vrij 6

Kamp groepen 8

Donderdag 5

Schoolreis groepen 3 en 4

Vrijdag 6

Schoolreis groepen 5 en 6

Ma. 9 & di. 10

10-minutengesprekken groep 1 t/m 7

Woensdag 11

Sportdag groep 5 t/m 8

Vrijdag 13

Groninger Swim Challenge groepen 5 t/m 8 in Kardinge

Maandag 16

Musical en afscheidsavond groep 8A

Dinsdag 17

Musical en afscheidsavond groep 8B

Woensdag 18

Laatste schooldag groepen 8 / uitzwaaimoment

Donderdag 19

Laatste schooldag overige groepen

Donderdag 19

Start zomervakantie om 14.30u

Nieuwsbrief 15 mei 2018

2

Geestelijke stromingen:
thema ‘Gebedshuizen’
De komende weken werken we binnen de
vakgebieden Geestelijke Stromingen en CKV aan het
thema ‘Gebedshuizen’. Binnen De Vreedzame School
besteden we aandacht aan het onderwerp ‘We zijn
allemaal anders’. Binnen het thema is aandacht voor
verschillende geloofsovertuigingen maar ook voor
mensen die geen geloof aanhangen. Binnen onze
oecumenische school zijn veel kinderen en ouders
die niet gelovig zijn, maar het wél belangrijk vinden
dat er geleerd wordt over de verschillende geloven.
De kinderen maken deze periode kennis met
verschillende gebedshuizen. De bovenbouwgroepen
gaan op excursie naar een moskee en/of een
synagoge.
Deze week begint de Ramadan, de vastenmaand
voor de Moslims. We maken graag gebruik van de
gelegenheid om u wat achtergrondinformatie over
de Ramadan te geven.
De Islam kent 5 belangrijke punten waar een moslim
zich aan dient te houden. Deze worden de pilaren
van het geloof genoemd. Het vasten in de maand
Ramadan is een van die pilaren.
Gedurende de maand Ramadan onthoudt een
volwassen moslim, man en vrouw, zich tussen
zonsopkomst en zonsondergang van o.a. voedsel,
drinken, geslachtsverkeer en roken. ’s Avonds en
’s nachts schuiven veel moslims aan bij gezellige
maaltijden. Het is een maand van volhouden, geduld
en zelfbeheersing. Het is de bedoeling dat je met
een zuiver geweten aan het vasten begint.
Het vasten heeft een grote uitwerking op de moslim
en zijn/haar geloof. Er wordt meer gebeden en Koran
gelezen en ook de zakaat (armenbelasting), aan
het eind van de Ramadan, neemt een belangrijke
rol in. Maar ook het sociale leven neemt enorm
toe: moslims gaan gezamenlijk naar de moskee,
bezoeken elkaar veel meer en gaan gezamenlijk
eten.
De vastenverbreking na zonsondergang (iftar) wordt
vaak gezamenlijk gedaan. Te beginnen met dadels
en vocht, in de vorm van melk, soep of water,
waar de profeet Mohammed in schaarse tijden op
leefde. Daarna volgt een meestal uitgebreide warme
maaltijd.
Vrijgesteld van de Ramadan zijn kinderen jonger
dan 14, zieken, reizigers en menstruerende, oudere
mensen, zwangere of zogende vrouwen.

Betaling schoolreis / schoolkamp
Voor de meivakantie heeft u een schoolreis/kampbrief ontvangen. Hierin staan de data en
de bestemmingen van het schoolreisje / - kamp
vermeld. Wilt u er zorg voor dragen dat de
kosten voor het schoolreisje / - kamp tijdig op de
schoolrekening zijn bijgeschreven?

Sportdag groepen 5 t/m 8
Op woensdag 11 juli houden de groep 5 t/m 8
hun jaarlijkse sportdag. Bij deze dag is ouderhulp
onmisbaar. Wie vindt het leuk om te komen
helpen? Het is van 8.30 uur tot 12.30 uur. U wordt
dan samen met nog een ouder ingedeeld bij een
spel en samen geeft u de groepjes kinderen die
langskomen de uitleg over het spel en houdt u de
scores bij. U kunt zich opgeven door een mail te
sturen aan juf Elise (e.vedder@vcog.nl) of door
uw naam op de intekenlijst bij het lokaal van uw
zoon of dochter in te vullen. Alvast bedankt en
tot woensdag 11 juli!

Maandagmiddag 28 mei:
officiële opening Schoolplein 14
Maandagmiddag 28 mei wordt ons nieuwe
schoolplein officieel geopend. Dit belooft een
spektakel te worden waar o.a. mensen van FC
Groningen en OOG TV bij aanwezig zijn. Er zal
deze middag gefilmd worden voor TV. Als uw
kind niet op beeld mag, vragen we u om dit te
noemen bij de leerkracht van uw kind. Dan kan
hier rekening mee gehouden worden.
De opening wordt gehouden van 13u-14.30u. De
gymlessen vervallen deze middag. Meer informatie
over de exacte invulling van de middag volgt.

Het einde van de Ramadan wordt gemarkeerd
door het drie dagen durende Suikerfeest (Ied oel
Fitr). Deze dag wordt beschouwd als een dag van
voldoening en vreugde voor elke moslim die zijn/
haar plicht tot vasten (gedurende 29 of 30 dagen)
heeft vervuld. God heeft daarvoor een beloning
gegeven in de vorm van een feest. Het vastende
lichaam is moe, maar de gelovige geest is rein. In
Nederland wordt dit feest het ‘Suikerfeest’ genoemd
in verband met de vele zoetigheden die er deze
dagen op tafel komen.
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Actie voor het goede doel: Groninger Swim Challenge
Onze school gaat meedoen met de Groningen Swim challenge. De Groningen Swim Challenge is een mooi
initiatief om zoveel mogelijk mensen in beweging te krijgen voor het goede doel UMCG kanker research
fonds. Zij doen onderzoek naar hoe je behandeling tegen kanker kan verbeteren.
Helaas kent bijna iedereen wel iemand die met deze nare ziekte te maken heeft of heeft gehad. Hoewel
er al veel vooruitgang is geboekt op het gebied van kankeronderzoek, is er nog veel onderzoek nodig.
Hier dragen wij graag ons steentje aan bij.
De kinderen gaan zwemmen en sporten voor dit goede doel. Binnenkort zullen de kinderen hiervoor een
sponsorlijst meekrijgen om hiervoor een kleine bijdrage te vragen.
•

Groep 1 t/m 4 gaan op donderdag 24 mei sport spelletjes doen waaronder een obstakelrun voor het
goede doel.

•

Groep 5 t/m 8 gaan baantjes zwemmen in het zwembad Kardinge op vrijdag 13 juli.

Naast sporten bieden we ook een educatief programma. Alle kinderen krijgen een onderwijskrant met
informatie en spelletje over het goede doel. Ook is er een kist met verschillende materialen van de
onderzoekers, zoals echte labjassen en informatieve (voor) leesboeken.
De groepen 7 en 8 gaan op dinsdag 29 mei naar het UMCG waar ze een voorlichting krijgen over het
goede doel.
We kijken uit naar dit sportieve en educatieve evenement waarbij we het goede doel kunnen steunen!
(Voor wie nog meer wil weten over het goede doel, kijk op groningenswimchallenge.nl.

Statiegeldactie COOP Lewenborg en De Wiershoeck
voor stadsimker Groningen
Iedere drie maanden kan je bij COOP Lewenborg ervoor kiezen om je statiegeld niet in geld te laten
uitkeren, maar te doneren aan een lokaal goed doel. In de maanden april, mei en juni 2018 is het goede
doel de stadsimker Groningen, specifiek voor de stal bij De Wiershoeck in Beijum.
Vrijwilliger Bart geeft al jaren les aan kinderen naast zijn drukke activiteiten als stadsimker. In Beijum
heeft hij een bijenstal staan met negen bijenvolken.
Hier komen in lente- en zomerseizoen meerdere
dagen per week al meer dan tien jaar kinderen uit
Lewenborg, Beijum e.o. lessen volgen over bijen.
Zo ook van de Dom Helder Camaraschool. Bart laat
de kinderen echt ervaren wat het is om ‘in’ en bij
de bijen te zijn. Bart is erg bescheiden, maar de 3
miljoen (!) bijen van Bart doen bijzonder werk: ze
bestuiven bloemen en planten in ieders tuin in de stad
Groningen. Zeker in deze tijden waarin het slechter
gaat met de insecten is het werk van Bart onmisbaar.
De bijen staan in een stal die vrij krap is. Zeker met
klassen is het dringen geblazen. Om iedereen nog een
betere beleving te geven van de bijen is het al jaren
een wens van Bart om een tussenwand plexiglas (die
steeds doffer wordt) te vervangen door echt glas.
Help je ook mee? Lever in de maanden april, mei en
juni je flessen statiegeld in bij de COOP en doneer!
Hartelijk dank!
NB: Lege statiegeldflessen kunnen ook ingeleverd worden bij De Wiershoeck. De vrijwilligers van de stadsimker

zullen er zorg voor dragen dat de flessen op de goede plek terecht komen.
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Zaterdag 9 juni
schoolpleinwerkochtend: helpt u
mee?
Op zaterdag 9 juni wordt van 10.00 uur tot max
13.00 uur weer een schoolpleinwerkochtend
gehouden. De pleinschilderingen (hinkelbanen
etc.) worden opnieuw geverfd, er wordt geveegd
en de speeltoestellen worden nagekeken. Voor
koffie/thee/lekkers wordt gezorgd. Ouders
kunnen zich opgeven bij Marieke Stockmann
(m.stockmann@vcog.nl).

Gezocht: ouders voor het
luizenopsporingsteam (LOT)
Iedere woensdag na de vakantie komt het LOT
op school om alle hoofden te controleren op
aanwezigheid van neten en/of luizen. Het LOT
heeft dringend nieuwe ouders nodig en daarom
vragen we u het volgende:
Hebt u mogelijkheid om één of meerdere
woensdagochtenden per schooljaar mee te
helpen in het LOT? Meld u zich dan aan bij Joyce
Mollema! Het LOT komt woensdag aanstaande
weer op school en start om 8.30u met een kop
koffie in de personeelskamer. Daarna worden alle
hoofden gecontroleerd en rond 10u is het LOT
klaar. Als u niet precies weet hoe het zoeken naar
neten of luizen gaat, geeft het LOT graag uitleg.
Zien we u woensdag?

Wijziging personele inzet: juf
Gabrielle vervangt juf Harma
Met ingang van deze week zal juf Harma van
Dijk de ‘slimme kleutergroep’ op de woensdagen
niet meer begeleiden. Reden hiervoor is dat ze
een extra dag les gaat geven aan groep 3B. Juf
Gabrielle van den Brink zal de taken van Harma
overnemen. Gabriëlle is onze intern begeleider
en ze geeft op vrijdagochtend les aan groep 3A.
Gabrielle zal woensdag om de week aan de slag gaan
met de kleuters die een ontwikkelingsvoorsprong
hebben. Harma en Gabrielle hebben inmiddels
een overdracht gedaan.

Verkeerssituatie rondom de Wiershoeck:
graag uw aandacht en medewerking!
Graag delen we het volgende bericht van de Wiershoeck met u en vragen we om uw medewerking. Zo
zorgen we er samen voor dat de kinderen veilig van en naar school gaan:
Er is al langere tijd ernstige overlast door parkerende ouders op de toegangsweg
richting de Wiershoeck aan de Onnemaheerd en dat zelfs enige keren per dag.
Voor eigen leveranciers maar ook voor onszelf en eventuele nooddiensten
(brandweer, ambulance) is het blokkeren van de eigen toegangsweg
simpelweg verboden. School doet er ook alles aan om via contact met de
politie en door ouders aan te spreken, de ouders weg te houden van onze
toegang.
In overleg met de politie hebben we nu het volgende besloten:
Volgende week zaterdag na 18u zetten we er met witte asfaltverf een kruis,
strepen en NIET PARKEREN op. Het drogen gaat snel maar de uithardingstijd
is 48 uur. Een rood lint hangen we er voor.
De wijkagent zal in die dagen nog een keer surveilleren rond kwart over acht.
Dat herhaalt hij een keer of vier per jaar. We kijken of dit zal helpen. En we hopen
op jullie begrip en medewerking om de toegangsweg niet te blokkeren.

De volgende nieuwsbrief ontvangt u dinsdag 29 mei 2018 via Digiduif
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