29 mei 2018

SCHOOLPLEIN 14 IS OFFICIEEL GEOPEND!
Gisteren was het zover: ons Schoolplein 14 werd officieel geopend. In aanwezigheid van alle kinderen
en leerkrachten, mensen van de Johan Cruyff Foundation, FC Groningen, Donar, de gemeente Groningen
en de loco-kinderburgemeester van Groningen werd het lint doorgeknipt en kon vervolgens heerlijk
gespeeld worden. Het was bloedheet maar de kinderen speelden fanatiek en bij de workshops dans
en basketbal ging het er pittig aan toe. OOG TV heeft een reportage gemaakt. U kunt deze reportage
vinden via de site van OOG TV. We zijn trots op ons nieuwe schoolplein en bedanken iedereen die op
welke manier dan ook betrokken is geweest bij het Schoolplein 14 heel hartelijk voor hun inzet.
Momenteel bevinden we ons in de sportieve ‘fase’: vorige week deden de groepen 1 t/m 4 mee aan
de Monkey Fun Run in het kader van het goede doel (Groninger Swim Challenge), deze week staat
de sportdag voor de groepen 3 en 4 op het programma en zondag 3 juni kunt u meedoen aan de
Beijumtrail. De Beijumtrail wordt georganiseerd in het kader van het 40-jarige bestaan van Beijum. De
(hard)loopwedstrijd gaat o.a. door onze school heen, een unieke gebeurtenis! We begroeten u graag als
deelnemer of supporter. In deze nieuwsbrief leest u er meer over.
Het is de laatste dagen erg warm. Helaas kunnen we de warmte niet volledig uit de school houden. Wel
kunnen we er samen voor zorgen dat de kinderen het volhouden in de school. Trekt u uw kind luchtige
kleding aan, smeer uw kind goed in met zonnecrème en geef gerust de drinkfles gevuld met water mee.
Wij zullen ons uiterste best doen om de lokalen zo koel mogelijk te houden.
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
Mei

Juni
Maand van de
CITO-toetsen

Juli

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

IEP-eindtoets
Afgelopen week zijn de IEP-eindtoetsresultaten binnengekomen op school. Vrijwel alle kinderen lieten
zien wat ze de afgelopen jaren lieten zien in hun ontwikkeling die we volgden via de CITO-toetsen. Een
enkel kind scoorde wat lager op de IEP-toets, een aantal kinderen scoorden hoger. De leerkrachten van
de groepen 8 hebben een aantal adviezen heroverwogen en daarna een aantal adviezen naar boven
bijgesteld. Als een kind tijdens de IEP-eindtoets een lagere score haalt, dan blijft advies dat de leerkracht
heeft gegeven staan en wordt het advies niet bijgesteld.
Het gemiddelde eindresultaten van alle kinderen van groep 8 is voor de school belangrijk als het gaat om
opbrengsten / de waardering van de onderwijsinspectie: we moeten voor ons schooltype een gemiddelde
halen van 79,7 punten en de groepen hebben een gemiddelde gehaald van 85,2 punten. Een zeer net
resultaat dus, ieperdepiep!
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Betaling schoolreis / schoolkamp
In de maanden juni/juli gaan alle groepen weer op schoolreis! Hierbij ontvangt u nogmaals een overzicht
van de data en de bedragen. U kunt het bedrag alleen per bank overmaken.
Bankrekening: NL88RABO 0329 4347 21 VCOG inz. Dom Helder Camaraschool o.v.v. naam +
groepsnummer. Wilt u het bedrag uiterlijk maandag 4 juni overmaken? Alvast bedankt!
We hopen op mooi weer en hele gezellige dagen!

Groep 1 Apen
“Kinderboerderij Stadspark”
		
Datum: Woensdag 4 juli
Prijs: € 10,00
Tijd: 8.30 uur op school zijn. Vertrek om 8.45
uur; 12.30 uur terug bij school
Meenemen: Gemakkelijke speelkleren aan.

Groepen 3
Attractiepark “Duinenzathe” Appelscha
Datum: Donderdag 5 juli
Prijs: € 21,00
Tijd: 8.15 uur op school zijn, vertrek om 8.30
uur; 15.00 uur terug bij school.
Meenemen: Gemakkelijke speelkleren aan.
De lunch wordt verzorgd, wel drinken en een
tussendoortje meenemen.

Groepen 5 en 6
Avonturenpark “Hellendoorn”
		
Datum: Vrijdag 6 juli
Prijs: € 30,00
Tijd: 8.15 uur op school zijn, vertrek om 8.30
uur; 17.00 uur terug bij school.
Meenemen: Rugtas voorzien van naam, naam
school en stad (duidelijk zichtbaar); eventueel
regenjas. Voor de lunch wordt gezorgd, wél
drinken en een tussendoortje meenemen.
Eventueel zakgeld (maximaal €3).

Groepen 1/2 Beren, Dino’s, Kikkers, Egels
“Naturij” Drachten
Datum: Woensdag 4 juli
Prijs: € 21,00
Tijd: 8.15 uur op school zijn, vertrek om 8.30
uur; 14.00 uur terug bij school.
Meenemen: Gemakkelijke speelkleren aan.
De lunch wordt verzorgd, wél drinken en een
tussendoortje meenemen.

Groepen 4
Attractiepark “Het Drouwenerzand”
		
Datum: Donderdag 5 juli
Prijs: € 21,00
Tijd: 8.15 op school zijn, vertrek 8.30 uur;
16.00 uur terug bij school.
Meenemen: Gemakkelijke speelkleren aan.
De lunch wordt verzorgd, wel drinken en een
tussendoortje meenemen.

Groepen 7
Schiermonnikoog
Datum: Vrijdag 29 juni
Prijs: € 32,50
Tijd”7.45 uur op school zijn, vertrek om 8.00
uur; 18.00 uur terug bij school.
Meenemen: Extra informatie volgt in een aparte
brief.

Groepen 8
Schoolkamp Ellertshaar
Groepen 8: Schoolkamp Ellertshaar
Datum: 4, 5, 6 juli
Prijs: € 62,50
Meenemen: Extra informatie volgt in een aparte brief.
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Beijumtrail
Op zondagmiddag 3 juni vindt de BeijumTrail plaats. De BeijumTrail is een loopevenement (WANDELEN
of HARDLOPEN) van 7 kilometer door de wijk Beijum. De trail gaat daarbij letterlijk door allerlei locaties,
waaronder ook onze school! Naast vier basisscholen gaat de route ook door buurthuizen, de bibliotheek,
kinderdagverblijven, de sporthal, de schooltuinen en nog veel meer. In totaal zijn er 22 locaties, wat
zorgt voor een mooie beleving van de 40 jaar oude wijk Beijum.
Kinderen uit groep 7 en 8 mogen meedoen met de trail. Deelname aan de BeijumTrail kost 10 euro, maar
voor kinderen is er, mede dankzij BSlim en de Bewonersorganisatie Beijum (BOB), de mogelijkheid om
mee te doen voor maar €2,50. Opgeven kan via de school bij Joyce Mollema en kan tot en met donderdag
31 mei (graag direct betalen bij aanmelding).
Naast een paar leerkrachten zullen elf kinderen van groep 7b de deelnemers aanmoedigen en onze
school presenteren.
Wilt u zelf de BeijumTrail wandelen of hardlopen? Opgeven kan via www.beijum40.nl

De volgende nieuwsbrief ontvangt u dinsdag 12 juni 2018 via Digiduif
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