26 juni 2018

WE LUIDEN HET SCHOOLJAAR MUZIKAAL UIT, KOMT U OOK?
Zoals u weet vinden we het als school, naast alle cognitieve vakgebieden die we aanbieden, ontzettend
belangrijk dat uw kind in aanraking komt met muziek en met culturele- en kunstzinnige vorming (CKV).
Drie jaar geleden hebben we in ons schoolplan 2015 – 2019 vastgelegd dat we de ambitie hebben om
ons te specialiseren in muziekonderwijs en in CKV-onderwijs. Als we terugkijken op de afgelopen drie
schooljaren, durven we te stellen dat we geslaagd zijn in het ontwikkelen van deze specialismen.
We gaan dit schooljaar iets nieuws introduceren voor alle kinderen en ouders: het ‘Muzikale Eindfeest’!
Op de laatste schooldag nodigen we alle ouders van harte uit om ’s middags aanwezig te zijn bij
dit feest. De midden- en bovenbouwgroepen studeren momenteel klassikaal een lied in dat ze op de
middag laten horen. Ze worden begeleid door de DHC-ouderband; een schoolband bestaande uit ouders
van onze school. Daarnaast is er een optreden van het schoolteam en zult u zien dat menig teamlid ook
erg muzikaal is. Het wordt een groot muzikaal spektakel.
Maar voordat het zover is, hebben we nog een paar drukke schoolweken voor de boeg. Begin juli start
het team met twee studiedagen waarop ruimte is voor het maken van de rapporten, bijwerken van alle
administratie, de leerlingbesprekingen en de schoolbespreking. De kinderen zijn deze twee dagen vrij.
Dinsdagmiddag 3 juli nemen we als team afscheid van juf Jannet. Zij stopt met werken en gaat met
pensioen. Ze zal ook nog afscheid nemen van haar klas. We gaan Jannet een goed afscheid geven, dat
verdient ze na zoveel jaren werken op de DHC!
Met vriendelijke groet, mede namens het team,
Joyce Mollema

Onnemaheerd 2		
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Belangrijke data
Juni

Juli

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 / meesters- en
juffendag, grote muziekshow ’s middags!

Donderdag 19

Start zomervakantie om 14.30u

10-minutengesprekken groep
1 t/m 7 (zowel school als SKSG)

Brief over groepsindeling en
leerkrachtverdeling 2018 – 2019

Dinsdag 26 juni ontvangt u een uitnodiging voor
het inplannen van een 10-minutengesprek. De
gesprekken vinden plaats op maandag 9 juli en
dinsdag 10 juli tussen 15u en 20u. U kunt ook
een gesprek inplannen bij de Kameleon of De
Wierde. Zij zullen werken met intekenlijsten op
de groepen.

In de eerste week van juli ontvangt u een brief
over de groepsindeling en de leerkrachtverdeling
voor het schooljaar 2018 – 2019. Het is altijd
weer een hele klus om alles voor elkaar te krijgen
maar het is weer gelukt. Dinsdag 26 juni wordt
alles met de MR besproken en daarna ontvangt u
de informatie.

We verwachten dat alle ouders (op school) een
gesprek inplannen tenzij er andere afspraken
gemaakt zijn. De ouder die als primaire
ouder genoteerd staat in Digiduif ontvangt de
uitnodiging. Mocht u niets ontvangen hebben,
vraagt u uw partner dan dus even. Gescheiden
ouders die beide gezag hebben verwachten
we samen op gesprek. We willen voorkomen
dat leerkrachten dubbele gesprekken moeten
voeren, dit is gezien het belang van een kind én
de agenda van de leerkracht niet wenselijk.

De kleutergroepen en groepen 3 worden ingedeeld
volgens de procedure die beschreven staan in het
protocol ‘Groepsindeling’. U hebt dit een tijdje
geleden ontvangen en kunt het ook teruglezen op
onze website.

Nieuwsbrief 26 juni 2018
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Wisselmoment
donderdagmiddag 12 juli
Donderdagmiddag 12 juli laten we de kinderen
alvast kennismaken met hun nieuwe lokaal,
groep en leerkracht. Alle kinderen zitten van
13.00 uur tot 14.15 uur in hun nieuwe groep.
Alle nieuwe kleuters en zij-instromers (kinderen
die van andere scholen bij ons op school komen)
komen deze middag ook. Voor de kinderen van
groep 8 en de kinderen die gaan verhuizen, en
dus niet starten in het nieuwe schooljaar, wordt
een leuk programma verzorgd op de tribune.

Sportdag groepen 5 t/m 8
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!

Hoe help ik mijn kind met
rekenen?
Die vraag heeft u zich vast wel eens gesteld.
U kunt natuurlijk deze vraag stellen aan de
groepsleerkracht. Hij of zij kan u zeker verder
helpen. Maar in de vakanties is dat natuurlijk
lastig. Dan is een goede website wel handig.
Op de volgende site vindt u allerlei achtergrond
informatie speciaal geschreven voor ouders. Op
de vragen ‘Hoe leert een kind rekenen?’ en ‘Wat
zijn de belangrijkste stappen?’ wordt allemaal
antwoord op gegeven. Ook vindt u er mooie
video’s met oefeningen en checklists met wat er
in een betreffend jaar aan bod komt. Wilt u graag
werkbladen downloaden, dan kan dat hier ook.

Bent u op zoek naar spelletjes voor op de tablet
dan kunt u op de volgende site terecht:

Ik wens iedereen veel rekenplezier toe en
natuurlijk alvast een fijne zomervakantie!
Groeten, Elise Vedder (rekenspecialist)

De laatste nieuwsbrief van dit schooljaar ontvangt u dinsdag 10 juli 2018 via Digiduif
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