5 februari 2019

VREUGDE EN VERDRIET LIGT DICHTBIJ ELKAAR
Wat hebben we twee gekke, verdrietige weken achter de rug. In de afgelopen twee weken
moesten twee collega’s afscheid nemen van hun vader / moeder, moesten we afscheid nemen van
Igor Herbet, vader van onze leerlingen Eli en Yara en moesten we afscheid nemen van Liesbeth
Augustijn. Liesbeth was directeur van collega-school CBS De Wegwijzer maar velen zullen haar ook
kennen als juf Liesbeth. Liesbeth heeft een grote rol gehad in de opbouw en opstartfase van de
Dom Helder Camaraschool en is leerkracht geweest op onze school. Vorig jaar hebben de ouders
die aanwezig waren op de ouderavond over ouderbetrokkenheid kennisgemaakt met Liesbeth in
haar rol als procesbegeleider van het traject ‘Samen, Leren, Leven.’
We wensen iedereen die met een verlies te maken had alle kracht en sterkte toe in de komende
tijd.
Ondanks alles draait de school door. In alle groepen zijn de Cito-toetsen afgenomen. Het geeft
een beeld van de ontwikkeling die een kind doormaakt. Donderdag krijgen alle kinderen hun
rapport mee (m.u.v. groep 5C, ouders zijn geïnformeerd). We hopen dat ieder kind trots is op
zijn rapport. Er is hard gewerkt, soms was iets gemakkelijk en soms zat het even tegen. Tijdens
de 10-minutengesprekken is er tijd om als ouders – leerkracht(en) in gesprek te gaan over de
ontwikkelingen van uw kind.
Vanaf vrijdag 15 februari start de voorjaarsvakantie. Door de ingelaste studiedag op 15 februari
kan iedereen een dagje eerder genieten van een week vakantie. We zien elkaar graag weer op
maandag 25 februari.
Met vriendelijke groet, mede namens het team,
Joyce Mollema
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Belangrijke data

Februari

Dinsdag 5

De groepen 8 bezoeken twee VO-scholen: Wessel Gansfort
College en CSG Kluiverboom

Donderdag 7

Alle kinderen krijgen hun rapport mee (m.u.v. groep 5C)

Maandag 11 en
dinsdag 12

10-minutengesprekken voor alle groepen
(behalve instroomgroep)

Vrijdag 15

Extra ingeplande margedag
(alle kinderen zijn deze dag vrij)

Maandag 18 t/m
vrijdag 22

Voorjaarsvakantie

Maandag 25

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

Dinsdag 12

Ouderavond ‘Ouderbetrokkenheid’, bouwsteen Kindvisie
Plaats: tribune. Tijd: 19.30u – 20.30u

Donderdag 21

Groepen 8 doen mee aan ‘Wandelen voor water’

Maandag 8

Start van de projectweek DramaDansDagen

Woensdag 17

Afsluiting projectweek DramaDansDagen onder schooltijd.
Ouders zijn van harte welkom! Meer informatie volgt.

Donderdag 18

Paasviering in de groepen + paaslunch

Vrijdag 19

Goede Vrijdag, alle kinderen zijn deze dag vrij

Maandag 22

Tweede Paasdag, alle kinderen zijn deze dag vrij

Maandag 29 april
t/m vrijdag 3 mei

Meivakantie

Maart

April

10-minutengesprekken
Maandag 11 februari en dinsdag 12 februari worden
voor de groepen 1 t/m 7 de 10-minutengesprekken
gehouden. De groepen 8 kiezen voor gesprekken
van een kwartier, dit i.v.m. de verwijzing naar het
voortgezet onderwijs. De inschrijvingstermijn voor
de gesprekken is verstreken.
Als u vragen hebt m.b.t. de 10-minutengesprekken,
kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind.

Gratis naar het Groninger Museum

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.

Zondag 17 februari mogen alle mensen uit de wijk
Beijum gratis naar het Groninger Museum toe. Die
dag staat in het museum in het teken van Beijum. Bij
deze nieuwsbrief treft u een flyer aan voor de dag.
De flyer is uw toegangsbewijs.

De eerstvolgende nieuwsbrief ontvangt u dinsdag 26 februari 2019 via Digiduif
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