12 juni 2018

SCHOOLFOTOGRAAF, SCHOOLREISJES EN KAMP
De laatste zes schoolweken van het schooljaar 2017 – 2018 liggen voor ons. Er gebeurt veel op school
en we geven u graag een inkijkje in de dagelijkse gang van zaken.
De komende weken maken de kinderen in alle groepen CITO-toetsen. Deze toetsen geven de kinderen,
ouders en leerkrachten inzicht in de cognitieve ontwikkeling die een kind doormaakt. Dagelijks houden
we de ontwikkeling van een kind bij bijv. door de observeren, door het dagelijks gemaakte werk na te
kijken, door met een kind (en waar nodig de ouder) te praten en door het aanbod wat een kind nodig
heeft vervolgens weer af te stemmen. De CITO-toetsen geven een beeld van de cognitieve ontwikkeling
van een kind gekoppeld aan het laatste halfjaar. U kunt de uitkomsten lezen in het rapport van uw kind
en tijdens de 10-minutengesprekken wordt de ontwikkeling van uw kind met u besproken.
Deze week komt de schoolfotograaf. Alle kinderen komen individueel op de foto en in groepsverband op
de foto. Ook is er gelegenheid voor broertjes/zusjesfoto’s. De informatie heeft u ontvangen via digiduif.
Vanaf het einde van de maand start de schoolreis / -kampperiode. Meestal vinden kinderen dit hét
hoogtepunt van het schooljaar. We hopen op leuke dagen met mooi weer.
Onze taalspecialist en een zeer fanatieke ouder hebben wederom een leuke zomerleesactie bedacht.
Want lezen is en blijft belangrijk, zeker in de vakantie. We hopen dat alle kinderen meedoen.
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
Juni
Maand van de
CITO-toetsen

Juli

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

Donderdag 12

Wisselmiddag: alle kinderen maken kennis met hun nieuwe
lokaal, leerkracht(en) en groep

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, grote muziekshow
’s middags!

Donderdag 19

Start zomervakantie om 14.30u

Sportdag groepen 5 t/m 8

Schoolreisje / - kamp: betaling

Op woensdag 11 juli houden de groep 5 t/m 8
hun jaarlijkse sportdag. Voor deze dag hebben
al heel wat ouders zich opgegeven om te helpen.
Lijkt u het ook leuk om te helpen dan kunt u
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!

In de vorige nieuwsbrief stond alle informatie
m.b.t. de schoolreisjes en het schoolkamp
beschreven. Als u nog niet betaald hebt,
ontvangt u deze week een laatste oproep om te
betalen. Zorgt u er alstublieft voor dat het geld
is bijgeschreven voordat uw kind op schoolreis
/ - kamp gaat. Dan kunnen wij ook aan de
betalingsverplichting voldoen.

Nieuwsbrief 12 juni 2018

Een aantal ouders heeft gevraagd of school ook
een potje heeft als ouders een activiteit niet
kan betalen. Dat hebben we niet. We wijzen
ouders wel altijd op mogelijkheden, bijvoorbeeld
gespreid betalen, later betalen of het recht op
gemeentelijke subsidies. Uiteindelijk vinden we
het met elkaar belangrijk dat ieder kind mee gaat!
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Verhuizing? Laat het zo
spoedig mogelijk weten
Aan het einde van het schooljaar merken we
dat meer mensen verhuizen dan tijdens een
schooljaar. We willen dit graag zo snel mogelijk
weten omdat het directe invloed heeft op
de groepssamenstellingen voor het nieuwe
schooljaar.
Gaat u verhuizen en gaat uw kind daarom naar
een andere school? Dan verzoeken we u de
verhuizing door te geven aan de groepsleerkracht
van uw kind(eren) en aan Joyce Mollema. U dient
er ook bij aan te geven naar welke school uw
kind gaat na de zomervakantie. Wij zorgen voor
een goede overdracht richting de nieuwe school.

Dom Helder Camaraschool
zet zich in voor de
Groningen Swim Challenge
Op donderdag 24 mei hebben de groepen 1 t/m
4 van de Dom Helder Camaraschool meegedaan
met de Monkey Fun Run. Het was heerlijk weer
en een groot succes! Alle kinderen moesten
al klimmend en klauterend een uitdagend
hindernisparcours afleggen. Dit alles stond in
het teken van de Groningen Swim Challenge, die
geld inzamelt voor het UMCG research fonds.
De groepen 1 t/m 4 hebben al €2.500 opgehaald!
Een geweldig prestatie!

Pleinwerkochtend was
weer een succes
Afgelopen zaterdag werd de pleinwerkochtend
georganiseerd. Een aantal ouders, kinderen en
juf Marieke was aanwezig om de pleintekeningen
te voorzien van een nieuwe verflaag, om
het plein te vegen en om andere kleine
onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.
Bedankt voor uw inzet!

Op dinsdag 29 mei zijn de leerlingen van groep 7
en 8 op excursie geweest naar het UMCG voor een
educatief programma. De kinderen vonden het
interessant en wisten hierna nog veel beter waar
ze voor gaan zwemmen. Alle andere groepen
krijgen lesmateriaal voor in de klas aangeboden.
Op vrijdag 13 juli is het de beurt aan de groepen 5
t/m 8. Deze leerlingen gaan dan naar Kardinge om
zoveel mogelijk baantjes te zwemmen. Hiervoor
krijgen zij binnenkort een sponsorformulier mee.
Wij wensen ze alvast veel plezier en succes!
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DHC - zomerleesactie
Lezen is leuk en belangrijk! Kinderen die lezen, groeien in hun woordenschat en taalvaardigheid. En dat
zijn belangrijke voorspellers voor succes op school. Daarom besteden we op school ook veel aandacht
aan lezen.
Het is belangrijk dat kinderen, vooral zij die lezen lastig en moeilijk vinden, in de zomervakantie ook
blijven lezen. Dan blijft hun leesniveau op peil en hebben ze bij het begin van het nieuwe schooljaar
minder moeite om mee te komen. Dit lezen in de zomervakantie noemen we zomerlezen!
Om het zomerlezen extra te stimuleren, kunnen alle leerlingen meedoen aan
de DHC ZomerLeesActie. We dagen de kinderen uit om van minimaal 2 gelezen
boeken een vlaggetje in te vullen: zie hiernaast! (Of bij de kleuters: van elk
voorgelezen boek)!
De ingevulde vlaggetjes kunnen ze uiterlijk maandag 10 september na de
vakantie bij de leerkracht van hun nieuwe groep inleveren. Alle kinderen
die meedoen krijgen een leuke verrassing. En de groep waarvan de meeste
leerlingen een vlaggetje inleveren wint de groepsprijs (er zijn prijzen voor de
onder-, midden- en bovenbouw)!
De kinderen krijgen het eerste vlaggetje mee naar huis, maar u vindt ze ook als
bijlage bij dit bericht in Digiduif. Zo kunt u er zo een paar bij printen!
Doet u ook mee?
De Vakantiebieb
Het zomercadeautje van de Bibliotheek

Leesluikjes
Het zomercadeautje van Zwijssen

Lekker lezen in de vakantie? Met de
VakantieBieb neem je ruim 60 e-books
overal mee naartoe. Dat scheelt weer
boeken sjouwen.
Je kunt de app downloaden van 1 juli t/m
31 augustus. Ook als je geen lid bent van de
Bibliotheek.

Tijdens de vakantie kunnen kinderen op
zwijsen.nl iedere dag een luikje openen met
daarin een leuke, verrassende activiteit die
te maken heeft met lezen: een spelletje, een
lees-, of een luisterfragment bijvoorbeeld. Zo
blijft je kind ook tijdens de vakantie op een
speelse manier bezig met lezen. Vergelijk
het met een zomerse adventskalender!

https://www.onlinebibliotheek.nl/vakantiebieb
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De volgende nieuwsbrief ontvangt u dinsdag 26 juni 2018 via Digiduif
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