11 december 2018

HET KERSTFEEST KOMT ER AAN
We hebben Sinterklaas uitgezwaaid en maken ons op voor de kerstvieringen. In alle lokalen staat de
kerstboom, de kerstvieringen worden geoefend en overal klinken gezellige kerstliedjes. Persoonlijk
vind ik het de gezelligste tijd van het jaar.
Graag breng ik de decembercadeaukast nog even onder de aandacht: de kast vol speelgoed en
boeken staat in de hal van de hoofdingang. Als u cadeaus nodig heeft, pakt u daar ze dan gerust!
U kunt ook een rol kerstcadeaupapier en een rol plakband meenemen. Het is prachtig om te zien
hoe ouders andere ouders op deze manier kunnen helpen. De kast staat er nog tot en met 20
december.
Volgende week staat in het teken van de kerstvieringen en het blokfluitconcert dat de groepen 4
gaan geven. We hopen op uw komst. Als u niet mee kunt of gaat naar de kerstviering in de klas,
verwelkomen we u graag op het tussenplein. Daar klinkt muziek en kunt u genieten van een hapje
en drankje. Het hapje en drankje wordt verzorgd door de MR van de school en de oudercommissie
van de SKSG.
Vrijdagmiddag 21 december om 11.45u start de kerstvakantie. We wensen iedereen een fijne
vakantie en we begroeten elkaar graag weer op maandag 7 januari tussen 8.15u en 8.30u.
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

December

Januari

Februari

Woensdag 12 en
Vrijdag 14

Kerstkeuze(mid)dag: kerstknutsels maken

Donderdag 20

Kerstvieringen in de groepen vanaf 16.30u (samen met
ouders + muziek / hapje / drankje op het tussenplein)

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

Maandag 7

We verwachten iedereen weer op school tussen 8.15u en
8.30u

Woensdag 9

Luizenpluisteam controleert alle hoofden op luizen en
neten. Graag geen ingewikkelde haardracht, gel of wax.

Maandag 4

Studiedag team, alle kinderen zijn deze dag vrij

Donderdag 7

Alle kinderen krijgen hun rapport mee

Maandag 11 en
dinsdag 12

10-minutengesprekken voor alle groepen (behalve
instroomgroep)

Vrijdag 15

Extra ingeplande margedag (zie deze nieuwsbrief):
alle kinderen zijn deze dag vrij

Maandag 18 t/m
vrijdag 22

Voorjaarsvakantie

Bereikbaarheid in de
kerstvakantie
We hopen dat u ons niet nodig heeft in de
kerstvakantie. Mocht dit toch het geval
zijn, dan kunt u een mail sturen naar
info@domheldercamaraschool.nl, waar nodig
nemen we contact met u op. De eerste
vakantieweek is Joyce Mollema contactpersoon
en de tweede vakantieweek is Ronald Staal
contactpersoon. We verzoeken u alleen contact
op te nemen voor dingen die niet kunnen wachten
tot 7 januari 2019. We hopen dat u ons niet nodig
heeft in de kerstvakantie.
Mocht dit toch het geval zijn, dan kunt u een
mail sturen naar info@domheldercamaraschool.
nl, waar nodig nemen we contact met u op.
De eerste vakantieweek is Joyce Mollema
contactpersoon en de tweede vakantieweek is
Ronald Staal contactpersoon. We verzoeken u
alleen contact op te nemen voor dingen die niet
kunnen wachten tot 7 januari 2019.
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Aanmelden broertjes / zusjes
die tussen nu en zomer 2020 vier
jaar worden
Mogen we uw kind op de Dom Helder Camaraschool
inschrijven en hebt u dit nog niet gemeld? Doe
dit dat zo snel mogelijk door contact op te nemen
met Joyce Mollema (j.mollema@vcog.nl) of via
Digiduif. Zo kunnen een plekje voor uw jongere
kind garanderen.

Kerstvieringen
donderdag 20 december
Op donderdag 20 december vieren we het
kerstfeest met elkaar. U hebt alle informatie
gekregen in de kerstvieringspecial.
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Schoolpleinspelen groep 3 en 4
vanaf 8 januari
Vanaf 8 januari komt Sander Smeenk op
dinsdag- en donderdagmiddag speelpleinspelen
organiseren voor de kinderen van groep 3 en
4. Dit gebeurt in de middagpauze. Sander biedt
sportactiviteiten aan en kinderen kunnen zelf
kiezen of ze meedoen. Sander zal Schoolplein14
hiervoor gebruiken. We denken dat dit een
prachtig extra beweegmoment voor de kinderen
kan zijn!
Sander stelt zich graag aan u voor:
“Mijn naam is Sander Smeenk. Ik ben 18 jaar en
zit op het Alfa College te Groningen. Ik volg de
Sport en Bewegen opleiding op het Alfa college
te Groningen. Ik loop stage in Beijum, dit doe ik
vanuit B-slim Beijum.
Dit zal ik gaan doen op verschillende
locaties in Beijum. Zo ook op de Dom Helder
Camaraschool.Ik ga hier het gehele schooljaar
de pleinspelen voor groep 3/4 verzorgen, dit
zal plaatsvinden op het plein en betekent dat
ik verschillendebeweegactiviteiten ga houden
samen met de kinderen in de pauze.
Eventueel kan het doorgaan naar ook de pauzepleinspelen van 5/6 en 7/8. Het B-Slim team
gaat misschien ook een naschoolse activiteit
organiseren, als dit gaat gebeuren horen jullie
dit zo snel mogelijk. Zo gaan wij met de kinderen
super veel plezier hebben!”

Extra margedag vrijdag 15
februari 2019
Vrijdag 15 februari organiseren we een extra
margedag voor alle teamleden. De kinderen zijn
deze dag vrij. We houden in de jaarplanning en
urenberekening altijd ruimte voor het inplannen
van één extra margedag zodat we in kunnen
spelen op actuele ontwikkelingen. We zullen de
margedag besteden aan het ontwikkelen van
het nieuwe schoolplan en aan de uitwerking van
het integrale kindcentrum waarin we als team
onderwijs en opvang bieden aan kinderen van 2
t/m 12 jaar (of wellicht zelfs van 0 t/m 12 jaar).

Tevredenheidspeilingen
Alle ouders, medewerkers en kinderen van groep
5 t/m 8 hebben de gelegenheid gehad om een
tevredenheidspeiling in te vullen. We hebben
de resultaten teruggekregen en gaan ze voor
de kerstvakantie intern bespreken en delen met
elkaar. Na de kerstvakantie wordt alles gedeeld
met de MR. Daarna informeren we u. We nemen
alle uitkomsten mee in het uitdenken van het
nieuwe schoolplan tijdens de studiedag op
vrijdag 15 februari. Hartelijk bedankt voor het
meewerken!

Kerstkeuze(mid)dag
Ieder jaar organiseren we een kerstkeuze(mid)dag waarin kinderen aan de slag gaan met een door hen
gekozen creatieve kerstopdracht. Juf Evelien Jonker vraagt uw hulp:
Op woensdag 12 december en vrijdag 14 december gaan we weer met de hele school iets moois maken
voor kerst. Een deel van de kinderen gaat een kerststukje maken. Wie heeft er wat takken of andere
materialen voor een kerststukje? Graag ontvang ik dit in het lokaal van de kikkers (middelste lokaal
vlakbij de BSO). Alvast hartelijk dank!
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Geestelijke stromingen na de
kerstvakantie:
Vanaf 8 januari komt Sander Smeenk op Op 7
januari beginnen we met het thema “rust en
aandacht voor jezelf”. Hierbij past blok 4 van
de Vreedzame School: “We hebben hart voor
elkaar”. Zo wordt de link gelegd tussen aandacht
voor jezelf maar ook aandacht voor elkaar. Ook
starten de zilveren weken na de kerstvakantie.

Geestelijke Stromingen
In verschillende geestelijke stromingen nemen
mensen de ruimte om na te denken en hebben ze
manieren om hun zorgen los te laten. Tijdens dit
thema leren de kinderen over hoe mensen een
moment rust kunnen pakken door bijvoorbeeld
te bidden tot god, na te denken over de dag,
of door te mediteren. Verschillende godsdiensten
worden hierbij bekeken. Daarnaast worden er
korte energizers gedaan waardoor de kinderen
even tot rust kunnen komen. Bijvoorbeeld door
in je hoofd een minuut stil te zijn, door een
stukje klassieke muziek of door het maken van
een tekening over jouw emoties.
In de klas werken we aan blok 4 van Vreedzame
school: we hebben hart voor elkaar. Als je zelf
rustig bent, heb je meer ruimte om goed om
elkaar te kunnen denken.

Kinderkerstvoorstelling in de
Nieuwe Kerk Groningen

Vreedzame school blok 4:
We hebben hart voor elkaar
Dit blok gaat over gevoelens. Om kunnen gaan
met gevoelens is van groot belang voor een
positief klimaat in de klas en in de school. De
Vreedzame School streeft naar een klimaat
waarin iedereen zich prettig voelt en waarin
kinderen “hart voor elkaar “ hebben, d.w.z. dat
ze met respect omgaan met elkaar. Dat gaat
gemakkelijker als kinderen in staat zijn hun
gevoelens te benoemen en zich in de gevoelens
van anderen te verplaatsen. Kinderen zijn dan
beter in staat om conflicten positief op te lossen.
Om met elkaar over gevoelens te praten, is het
van belang dat de kinderen zich veilig voelen
in de groep; tegelijkertijd bevorderen deze
gesprekken de veiligheid in de groep. Er ontstaat
een vertrouwde sfeer.
We hebben het over gevoelens als boos en
verdriet. We bespreken wat het betekent als
iemand wordt buitengesloten. De kinderen leren
herkennen wat hen boos maakt en hoe ze hun
boosheid uiten. Ze leren dat “afkoelen” belangrijk
is om een conflict te kunnen oplossen.
Verder gaat het in blok 4 over blij zijn, tevreden
zijn, over opkomen voor elkaar.
De lessen gaan over dingen die je leuk vindt en
waar je blij van wordt.
Doel: de kinderen leren gevoelens herkennen
en ermee om te gaan. Ze leren omgaan met
gevoelens van zichzelf en zich in te leven in de
gevoelens van anderen.

Op maandag 24 december 2018 organiseert
de Nieuwe Kerk in Groningen een speciale
kerstvoorstelling voor kinderen van 4 tot en
met 12 jaar. Voor die gelegenheid wordt de kerk
omgetoverd tot een levende kerststal met een
echte ezel!
Het ezeltje Eppo vertelt het eeuwenoude
kerstverhaal. Amateurtoneelspelers en leden van
de Nieuwe Kerkgemeente vertolken de rollen van
de herders, de engelen, de wijzen en natuurlijk
Jozef en Maria en hun pasgeboren kindje Jezus.
Muziek speelt een belangrijk rol in de dienst.
Er zijn dit jaar twee voorstellingen van ongeveer
45 minuten. De eerste is om 17.30 uur, de tweede
om 19.00 uur. De toegang is gratis, met collecte
na afloop. Kijk ook op www.nieuwekerkgroningen.nl.
Meer informatie: Desiree Bosch
Telefoon 050-5490594
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Uitstapjes CKV/ Geestelijke
Stromingen:
De groepen 5 bezoeken op 12 en 19 december
de Ontmoetingskerk in Zuidwolde.
De leerkrachten zullen u benaderen voor
begeleiding en vervoer.
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Iedereen veilig
naar en van school
Het ging de laatste maanden heel erg goed met het parkeren van auto’s en fietsen, maar momenteel wordt
het weer drukker en gevaarlijker. Daarom herhalen we de afspraken nog eens en we verwachten dat iedereen
zich er aan houdt. Zo kunnen we zorgen dat iedereen veilig naar en van school komt. Bedankt voor uw
medewerking!

Géén fiets
en
tegen de
containers
aan
zetten! H
et pad bij
de contain
ers dient
als
doorgaan
de weg vo
o
r
iedereen.

Zorgt u er voor dat u niet
dubbel parkeert, voor (of op)
opritten van buurtbewoners
parkeert of op het gearceerde
vak bij de ingang van de
Wiershoeck parkeert. We
houden onze buren graag
tevreden.

We
verzoeken
u en alle kinderen
om zoveel mogelijk
lopend of op de fiets
te komen. Mocht u toch
met de auto komen, dan
parkeert u uw auto in de
daarvoor bestemde
parkeervakken.

De eerstvolgende nieuwsbrief ontvangt u dinsdag 8 januari 2019 via Digiduif
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