10 juli 2018

DE LAATSTE NIEUWSBRIEF VOOR DE ZOMERVAKANTIE
Dit is de laatste nieuwsbrief die voor de zomervakantie verschijnt. Al weer een schooljaar voorbij, de
tijd vliegt.
In de laatste twee schoolweken die voor ons liggen gebeurt er nog van alles. Deze week vinden de
10-minutengesprekken plaats. De leerkracht vertelt u graag over de ontwikkelingen en vorderingen van
uw kind. Ook vinden deze week twee sportieve activiteiten plaats: de sportdag voor de groepen 5 t/m
8 en de deelname aan de Groninger Swim Challenge door dezelfde groepen. Na vrijdag ronden we het
project m.b.t. de Groninger Swim Challenge af en zullen we u informeren hoeveel geld alle kinderen van
onze school ingezameld hebben.
Volgende week nemen we afscheid van de groepen 8. Alle leerlingen van de school zullen één van de
twee musicals bekijken en ’s avonds is het de beurt aan de ouders van de groep 8 leerlingen. Het belooft
een mooie maar ook emotionele week te worden.
Donderdag sluiten we het schooljaar met elkaar af: de ochtend besteden de kinderen in de groep aan
het vieren van de verjaardagen van de meesters en juffen. We noemen dit meesters- en juffendag.
De middag besteden we aan de grote muziekshow. Iedereen is welkom om vanaf 13u tot 14.30u
te luisteren en te genieten van optredens van groep 5 t/m 8 en van een optreden van het team. De
muzikale ondersteuning wordt verzorgd door de DHC-ouderband en door de DHC-teamband. Zien we u
donderdagmiddag?
Donderdagmiddag om 14.30u lopen alle leerkrachten met de groepen mee naar buiten. U hebt dan de
gelegenheid om de leerkracht(en) de hand te schudden voordat de zomervakantie begint. Ook kunt u
juf Jannet de hand schudden. Zij gaat genieten van haar pensioen. U bent van harte welkom op
het tussenplein.
We wensen u een fijne vakantie toe en we zien elkaar graag weer op maandag 3 september tussen 8.15
uur en 8.30 uur.
Met vriendelijke groet, mede namens het team,
Joyce Mollema
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Belangrijke data

Juli

September

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 vanaf 13u tot 14.30u.
Gelegenheid om de leerkracht(en) de hand te schudden
en afscheid te nemen van juf Jannet vanaf 14.30u op het
tussenplein.

Donderdag 19

Start zomervakantie om 14.30u

Maandag 3

Start schooljaar; we zien alle kinderen en hun ouders
graag weer op school tussen 8.15 uur en 8.30 uur.

Wisselmoment
donderdagmiddag 12 juli

Informatieboekje en schoolgids
2018 – 2019

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. Alle
kinderen zijn gewoon om 14.30 uur vrij.

Volgende week ontvangt u via Digiduif de
schoolgids voor 2018 – 2019. Hierin beschrijven
we hoe we ons onderwijs vormgeven. In het
informatieboekje vindt u alle praktische informatie
die u nodig hebt. Dit boekje ontvangt u uiterlijk
maandag 3 september van ons.
Daarnaast ontvangt u wederom een schooljaarkalender van ons waarop alle belangrijke data
vermeld staat. Deze kalender zal in de loop van
de eerste schoolweek klaar zijn.

Vakantielezen
Als bijlage bij deze nieuwsbrief treft u de flyer
over het vakantieleesproject aan. We hopen dat
veel kinderen lezen en een vlaggetje maken.

Schooltuinen
Als bijlage bij deze nieuwsbrief treft u een flyer
aan over de openstelling van de schooltuinen in
de zomervakantie.
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Nieuwe vakdocent Drama / Dans: Odette Koster stelt zich voor
Met ingang van het nieuwe schooljaar hebben
we een nieuwe vakdocent Drama / Dans.
Josien Kragt zal de lessen niet meer verzorgen.
Tussen de herfstvakantie en het einde van de
DramaDansDagen zal Odette Koster de lessen
Drama / Dans verzorgen. Odette stelt zich graag
aan u voor:
“Mijn naam is Odette Koster en ik verzorg volgend
schooljaar de drama/danslessen op de Dom Helder
Camara School. Ik ben afgestudeerd aan het HBO
van Lucia Marthas Institute for Performing Arts
als uitvoerend danseres en docent dans, zang en
drama. Ik heb onwijs veel zin om bij de Dom Helder
Camara aan het werk te gaan. Vorig schooljaar
heb ik workshops verzorgd tijdens de DDD en dat
beviel mij hartstikke goed. Ik vind de sfeer op deze
school heel aangenaam en vind het ontzettend
leuk dat er zoveel ruimte is voor de ontwikkeling
van culturele vorming in zang, muziek, dans en
drama. Juist deze vakken zijn heel belangrijk voor
de ontwikkeling van de leerlingen. Ik heb heel
veel zin om mijn passie voor deze vakken over te
brengen aan de leerlingen en kan niet wachten om
aan de slag te gaan na de vakantie!!”

Vreedzame School hand in hand met Rots en Water:
We versterken ons lesaanbod in het schooljaar 2018-2019!
Vanuit onze missie dat wij als school een samenleving in het klein zijn waarbij wij kinderen voorbereiden
op hun toekomst, vinden wij het belangrijk dat wij onze leerlingen ondersteunen in de ontwikkeling
van zelfkennis en zelfstandigheid en het volgen van een eigen weg. Een weg die uiteindelijk leidt tot het
vermogen respectvol met andere mensen samen te leven in een veranderende, multiculturele samenleving.
In 2016 zijn we daarom begonnen met de invoering van de Vreedzame school; een lesmethode voor
sociaal emotionele ontwikkeling. Mooie thema’s met klassikale lessen die vormend bedoeld zijn met
thema’s als: Oog voor elkaar hebben, hart voor elkaar hebben, medeverantwoordelijkheid nemen,
conflicten oplossen en respect voor elkaars ‘anders zijn’.
Wat is Rots en Water?
Rots en Water staat voor sociale competentie training, een psychofysieke didactiek voor jongens en
meisjes. Dit betekent dat door fysieke oefening en het creëren van een sterke fysieke basis psychosociale
vaardigheden worden aangeleerd. Momenten van actie, reflectie en kringgesprekken worden voortdurend
met elkaar afgewisseld en worden gecompleteerd door het maken van verwerkingsopdrachten om de
overgang naar de dagelijkse praktijk te versterken.
We kiezen bewust voor een brede aanpak, d.w.z. hele groepen volgen deze lessen omdat je niet alleen
verantwoordelijk bent voor je eigen ontwikkeling, maar ook voor het welzijn en een goede sfeer in de
hele groep. Voor iedereen is er wat te leren! In het schooljaar 2018 – 2019 zullen we in groep 6 tijdens
de gymlessen 10 lessen Rots en Water aanbieden. De lessen worden gegeven door juf Annemieke, juf
Stefany en / of meester Joop.
We zijn heel blij met deze mooie aanvulling op De Vreedzame School en hopen dat we hiermee bouwen
aan zelfvertrouwen, sociale vaardigheden en respect.

“Als je lichaam voelt als een huis, dan voel jij je altijd en overal thuis”

De eerstvolgende nieuwsbrief van het schooljaar 2018 - 2019 ontvangt u dinsdag 4 september 2018 via Digiduif
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