8 januari 2019

EEN GELUKKIG, GEZOND 2019 GEWENST!
Gisteren konden we na twee weken kerstvakantie alle kinderen weer begroeten op school. We
wensen u een heel gelukkig en gezond 2019. Helaas weten we dat voor een aantal ouders een
‘gezond 2019’ niet geldt. We wensen hen veel sterkte en liefde van hun naasten toe, weet dat we
aan u denken!
In de vakantie bereikten me berichten vanuit het team dat een aantal collega’s helaas geen gezonde
vakantie hebben gehad. We moesten gisteren starten zonder juf Eva en juf Marijke, naast alle
(langdurig) zieke collega’s die we al hadden was dit een flinke domper. De ouders / verzorgers van
de groepen zijn geïnformeerd over de afwezigheid van de leerkrachten en de vervanging.
Nu de griepgolf weer zijn intrede heeft genomen in Nederland, vrees ik met grote vrezen voor de
komende periode. De maand januari staat al een aantal jaren gelijk aan een hoger ziektepercentage
onder de kinderen en leerkrachten. U mag er op vertrouwen dat we ons uiterste best doen om de
vervanging of opvang van groepen zo zorgvuldig mogelijk te verzorgen. Hoe we dit doen, kunt u
lezen in het protocol ‘Vervanging bij ziekte of afwezigheid van de vaste leerkracht’ dat u ontvangen
heeft via Digiduif of kunt vinden op onze website.
In januari worden de CITO-toetsen afgenomen bij alle kinderen van de groepen 2 t/m 8. Tijdens
de 10-minutengesprekken in februari en in het rapport dat de kinderen in februari krijgen, geeft
de leerkracht een terugkoppeling aan u van de toetsresultaten. Toetsen zijn een momentopname,
meestal weet de leerkracht al wel wat er uit een toets naar voren komt bij een kind. Als een kind
een ander beeld laat zien dan verwacht, zal de leerkracht verder kijken. Het gaat ons om de
ontwikkeling die een kind laat zien, niet om harde, kale cijfertjes.
Met vriendelijke groet, mede namens het team,
Joyce Mollema
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Belangrijke data
Januari

Februari

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

Juf Sharifa is bevallen!
Vrijdag 4 januari is juf Sharifa, onderwijsassistent
en pedagogisch medewerker op de BSO, bevallen van
een dochter. Ze heeft de naam Liseth gekregen. Alles
gaat goed met moeder, vader, grote broer en de kleine
Liseth. Van harte gefeliciteerd Sharifa!

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).

Tijdelijke lokalen op het schoolplein
als eerste stap richting ‘Knikdak’
Het is lange tijd stil geweest rondom de voortgang van
‘Knikdak’, het gebouw dat op het grasveld achter de
school gebouwd zal worden. Maar we kunnen nieuws
delen.
Alle ontwikkelingen m.b.t. Knikdak lijken positief. Als
alles goed verloopt, zal binnen twee jaar een nieuw
gebouw op het grasveld staan waarin onderwijs
en opvang mogelijk zijn. Knikdak bestaat uit twee
gedeelten. Er komen in de ene helft vier ruimtes
die gebruikt kunnen worden door onderwijs (als
leslokaal) en door de kinderopvang (peuterspeelzaal,

kinderdagverblijf, BSO, vakantieopvang). Ook komt er
een grote keuken in het gebouw waar onderwijs en
opvang gebruik van kunnen maken. We hebben intern
gespard over het gebruik van de ruimten maar nog
geen daadwerkelijk plan van aanpak gemaakt. Hier
gaan we over nadenken in de periode tussen nu en
de herfstvakantie. De andere helft van het gebouw zal
gehuurd worden door een zorginstelling.
De eerste stap richting ‘Knikdak’ zal de komende
weken gezet worden: op het brede gedeelte van het
tussenplein worden binnenkort twee tijdelijke (les)
lokalen geplaatst. Voor het plaatsen is het nodig dat een
deel van het hek en de fietsenrekken verwijderd worden.
Dit gebeurt komende week. De tijdelijke units zullen
tot aan de zomervakantie in gebruik genomen worden
door de BSO (Koalaboom en Spinnenweb) en door de
plusklassen. Daarnaast zijn de lokalen beschikbaar
voor andere activiteiten en als extra werkruimte. Als
we de groepsindelingen voor het schooljaar 2019 –
2020 gaan maken, bekijken we nogmaals hoe we de
tijdelijke leslokalen gaan gebruiken. De plaatsing van
de tijdelijke lokalen zorgt er voor dat we een lichte
leerlingengroei kunnen realiseren en geen wachtlijsten
meer hoeven hanteren.
Als we meer nieuws hebben m.b.t. de tijdelijke units
of Knikdak, hoort u dat van ons.

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 we een plekje voor uw jongere kind
garanderen.

De eerstvolgende nieuwsbrief ontvangt u dinsdag 22 januari 2019 via Digiduif
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