13 november 2018

DE TIJD VAN FEESTEN EN AANDACHT VOOR ELKAAR
De bladeren vallen van de bomen en het regent flink, de herfst is nu echt begonnen. De periode
tussen de herfst- en kerstvakantie staat traditiegetrouw in het teken van Sint Maarten, Sinterklaas
en kerstmis. Vorige week vond de lampionnentocht door de school plaats. Hopelijk hebt u weer
genoten van alle lichtjes en lampionnen. Op woensdag 5 december bezoeken Sinterklaas en zijn
pieten onze school. Hierover krijgt u alle informatie op een later moment. De kerstvieringen worden
dit jaar in de groepen georganiseerd en per kind mag er één ouder mee naar de kerstviering. De
kerstvieringen vinden plaats op donderdag 20 december vanaf 16.30 uur. Noteert u dit zelf op uw
kalender?
We beseffen ons erg goed dat deze periode niet voor iedereen een feest is. We staan stil bij de
zieke mensen, mensen met persoonlijk leed en mensen die financieel krap zitten. We hopen dat de
decembercadeaukast weer goed gebruikt gaat worden dit jaar! In deze nieuwsbrief leest u er alles
over. Wat leuk is om te melden, is dat ons idee opgepikt is door de Heerdstee en de Beijumkorf.
Ook daar wordt dit jaar gewerkt met een decembercadeaukast. We helpen en ondersteunen elkaar
in de uitvoering van dit plan.
Met vriendelijke groet, mede namens het team,
Joyce Mollema
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Belangrijke data
November Geen bijzonerheden

December

Woensdag 5

Sinterklaasfeest op school!

Donderdag 6

Studiedag team, alle kinderen zijn vrij

Vrijdag 14

Kerstkeuze(mid)dag: kerstknutsels maken

Donderdag 20

Kerstvieringen in de groepen vanaf 16.30u (samen met
ouders)

Vrijdag 21

Kerstblokfluitconcert gegeven door de groepen 4 vanaf
10.30u
(alle ouders worden uitgenodigd om aanwezig te zijn)

Vrijdag 21

11.45u: start kerstvakantie voor alle kinderen

Decembercadeaukast
Vorig jaar hebben we voor het eerst een
‘decembercadeaukast’ ingericht. Dit was een
daverend succes en ook dit jaar gaan we weer een
kast inrichten. En wat leuk is om te melden: ons
voorbeeld heeft de Heerdstee en de Beijumkorf
ook geïnspireerd om een decembercadeaukast in
te richten! Erg fijn dat er voor ieder kind in de
wijk mogelijkheid is om cadeaus te krijgen.
Graag leggen we u nu alvast uit wat de bedoeling
is: december is een dure maand. Beijum staat
bekend als een wijk waar veel mensen op of
onder de armoedegrens leven. Ook op onze
school weten we dat steeds meer ouders moeite
hebben om rond te komen. Zeker in een maand
waarin Sinterklaas langskomt, de kerstboom
staat en het kerstvakantie is. We merken dat
stille armoede groeit: mensen lopen niet te koop
met hun financiële situatie.
Tussen maandag 19 november en donderdag
20 december wordt de hal van de hoofdingang
ingericht
als
decembercadeaukast.
Hier
mogen mensen die nieuw of niet van nieuw te
onderscheiden speelgoed en boeken neerleggen.
Ouders die het financieel lastig hebben, kunnen
het speelgoed vervolgens gratis meenemen.
School zorgt voor inpakpapier en plakband.
Ook staan er plastic zakken klaar waar u het
speelgoed in mee kunt nemen naar huis.
We hebben geen regels over wie wel of geen
cadeaus mag pakken uit de decembercadeaukast.
Iedereen die het nodig heeft, is van harte welkom
om cadeaus te pakken! We hopen dat u en uw kind
ontzettend veel plezier beleven aan de cadeaus.
Alle cadeaus die overblijven, worden 21 december
naar de kringloopwinkel gebracht.
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Terugblik ouderavond
‘Kindvisie’
Woensdag 31 oktober hebben we een ouderavond
georganiseerd in het kader van het traject
‘Ouderbetrokkenheid’. Ongeveer 20 ouders waren
aanwezig. Samen met een aantal teamleden
hebben ze gesproken over het begrip ‘Kindvisie’.
Wat verstaan we hier samen onder, spreken we
dezelfde taal?
Joyce
Mollema
heeft
verteld
over
de
uitbreidingsplannen van de school / SKSG
(Knikdak) en we hebben met elkaar gesproken
over wat er al goed gaat en wat beter kan als
het gaat om het uitdragen van de kindvisie en
doorgaande lijnen. Als bijlage bij deze nieuwsbrief
treft u een verslag van de avond aan. Het verslag
komt ook weer op het prikbord bij de hoofdingang
te hangen.

We maken kans op de
Onderwijsprijs 2016 – 2018
Groningen!
We zijn genomineerd voor de Onderwijsprijs
Groningen! Op dinsdag 20 november mogen we
in het provinciehuis van Groningen vertellen over
onze geïntegreerde jaarkalender voor de vakken
Geestelijke Stromingen / Vreedzame School /
CKV / erfgoed en muziek.
Samen met een aantal leerlingen van groep 7
maken we een film om te laten zien waarom deze
integratie van vakken goed is voor kinderen.
Ook zijn een aantal kinderen aanwezig bij de
presentatie in het provinciehuis. We houden u op
de hoogte!

2

Medicatieverstrekking op school:
MCN Thuiszorg regelt dit voor ieder kind
Leerkrachten krijgen regelmatig het verzoek van een ouder of een kind om een kind onder schooltijd
medicatie te geven of een kind te helpen herinneren aan het nemen van medicatie. Denkt u hierbij aan het
nemen van oogdruppels, antibioticum, een paracetamol of een Ritalinpil.
Wij kunnen en willen geen verantwoordelijkheid dragen voor het verstrekken van medicatie aan uw kind
(ook niet als we een kind er ‘alleen’ aan moeten helpen herinneren). Hierover ontstaat wel eens discussie,
dus leggen we u nog even uit hoe het werkt:
We kennen drie situaties m.b.t. een ziek kind:

1. E
 en noodsituatie (bijv. een val op het plein, een
acute astma-aanval, een hypo bij een kind met
diabetes)

Dit vraagt direct handelen van ons: we bellen 112 en/of
verrichten zelf een levensreddende handeling (bijv. het zetten
van een epipen, het verstrekken van de astmamedicatie).

2. H
 et verstrekken van medicatie op verzoek (bijv. als
een kind voor een bepaalde tijd oogdruppels of een
antibioticum nodig heeft);

3. E
 en incidentele situatie (bijv. een kind die zich niet
lekker voelt en een paracetamol vraagt).

Situaties 2 & 3 verzorgen we niet. Hiervoor dient u zelf
op school te komen óf u kunt contact opnemen met MCN
Thuiszorg. Als u hen belt, kunt u samen regelen dat MCN
de medicatie (tijdelijk) komt verstrekken aan uw kind. De hulp van MCN valt onder de basisverzekering.
Situatie 3 is soms lastig in te schatten en niet van tevoren te regelen met MCN: een kind voelt zich niet
lekker en vraagt de leerkracht om een paracetamol. In zo’n situatie wordt u gebeld. Soms kan een kind
op school blijven nadat hij / zij een paracetamol heeft gekregen. U moet aangeven dat u toestemming
geeft dat de leerkracht paracetamol aan het kind geeft. Dit wordt ook vastgelegd in het medische logboek
dat we hebben gekregen van MCN, het is een afspraak tussen u en de school.
Als een kind ziek is, verzoeken we u om het kind op te halen van school. We begrijpen dat het soms lastig
is i.v.m. uw werk, maar we verzoeken u dit in het belang van uw kind, de leerkracht en de klasgenoten.
Het is voor niemand prettig om een ziek kind op school te houden. Het is dus van het grootste belang dat
we de juiste telefoonnummers van u en van de noodcontactpersoon hebben!

Oproep: wie kan twee basketbalpalen voor ons ophalen?
Sinds vorig schooljaar hebben we een Johan Cruijffschoolplein. Hier hoort een spelcontainer met diverse
speelmaterialen bij, o.a. twee grote basketbalpalen. We mogen twee extra palen ophalen bij collegaschool
CBS De Kleine Wereld aan de Celebesstraat. Maar hiervoor hebben we vervoer nodig. Wie heeft een grote
bus en wil de twee palen voor ons ophalen? U kunt zich melden bij Ronald Staal of Joyce Mollema.

De eerstvolgende nieuwsbrief ontvangt u dinsdag 27 november 2018 via Digiduif
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