12 maart 2019

VEILIGHEID VOOR ALLES!
Graag vragen we uw aandacht voor een probleem waar we regelmatig tegenaan lopen. Het betreft
hier de verkeerssituatie rondom de school ten tijde van het brengen en halen van de leerlingen.
We zijn een grote school. We hebben ruim 450 leerlingen, waarvan het merendeel uit Beijum zelf
komt. Deze stroom leerlingen willen we veilig naar en van school laten gaan. Daarnaast vinden we
het ook belangrijk dat we rekening houden met de omwonenden van de school. En daar valt nog
wel wat aan te verbeteren.
Regelmatig zien we, helaas, parkeer- en rijgedrag van ouders waarvan we begrijpen dat dit
voor de omwonenden storend en hinderlijk is. Auto’s worden op stoepen geparkeerd, uitritten
worden geblokkeerd en soms worden omwonenden of pleinwachten zelfs op een onprettige manier
aangesproken door ouders van onze school.
We willen graag dat u zich er bewust van bent dat een goede relatie met de buurt belangrijk is voor
de school. We hebben de medewerking van de buurt regelmatig nodig als het gaat om projecten
of het organiseren van activiteiten in de wijk. Daarnaast past het bij de visie en het gedachtegoed
van de school om een goede relatie te onderhouden met iedereen, dus ook met de omwonenden.
Bovendien mag parkeren op de stoep en voor uitritten gewoonweg niet.
We begrijpen dat er altijd ouders zullen zijn die de auto moeten gebruiken om hun kind(eren) te
brengen en halen. We vragen u allereerst wel om zorgvuldig de afweging te maken of dat écht
nodig is. Daarnaast willen we u vriendelijk doch dringend verzoeken om, in het geval u met de
auto naar de Onnemaheerd komt, de auto NIET op de stoep, voor uitritten e.d. te parkeren. Enkele
tientallen meters verderop in de straat, parallel aan de Amkemaheerd, is een grote parkeerruimte.
Het is de bedoeling dat u daar parkeert als er bij de school geen plek is.
We zullen de komende weken extra aanwezig zijn op de betreffende plekken om hier toezicht op te
houden en u aan te spreken. We rekenen op uw medewerking!
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

Maart

April

Mei

Dinsdag 12

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

Vrijdag 15

Nationale onderwijsstaking: onze school is dicht voor
leerlingen. Alle kinderen zijn vrij.

Donderdag 21

De groepen 8 doen mee aan ‘Wandelen voor water’

Woensdag 3,
donderdag 4,
vrijdag 5

De schoolfotograaf komt langs voor groepsfoto’s en
individuele foto’s. Voor informatie: www.jouwklassefoto.nl.
Het tijdschema volgt.

Donderdag 4

Start van de projectweek DramaDansDagen
(let op: gewijzigde datum t.o.v. jaarkalender)

Donderdag 11

Kunstkaravaan en optocht groepen 4/5/6 om 13.30u vanaf
het schoolplein. Ouders zijn van harte welkom!

Maandag 15

Afsluiting projectweek DramaDansDagen onder schooltijd
(alleen voor kinderen, gewijzigde datum t.o.v. jaarkalender)

Dinsdag 16 en
woensdag 17

IEP Eindtoets groepen 8

Donderdag 18

’s Ochtends voorafgaand aan paasviering: afronding
DramaDansDagen voor ouders. Ouders zijn van harte
welkom!

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

Woensdag 24

Ouderavond over ‘Positief opvoeden’ georganiseerd door
de MR. Meer informatie volgt.

Maandag 29 april
t/m vrijdag 3 mei

Meivakantie

Aanmelden broertjes/zusjes die
voor zomer 2020 4 jaar worden

Overgang van Digiduif
naar Social Schools

Mogen we uw kind op de Dom Helder Camaraschool
inschrijven en hebt u dit nog niet gemeld?

Vorige week hebben we u geïnformeerd over de
overgang van Digiduif naar Social Schools als online
communicatiemiddel. Sinds gisteren treft u op uw
Digiduifpagina een melding aan dat we als school
gebruik maken van Social Schools. Als u op de
melding klikt, komt u automatisch terecht op de
schoolpagina van Social Schools.
Mocht de overstap problemen opleveren voor u, dan
vragen we u om contact op te nemen met Social
Schools.

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.
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Thema Wereldmuziek
(DramaDansDagen)

Stimuleren van lezen:
drie tips voor u

We zijn gestart met het thema ‘Wereldmuziek’. Dit
thema staat centraal tijdens de DramaDansDagen.
De groepen 4a en 5 hebben gekozen voor Afrikaanse
muziek. Deze klassen willen graag Afrikaanse kleding
maken. Heeft u oude kussenslopen of oude lakens
over? Het liefst in een lichte kleur zonder print? Wilt
u ze dan inleveren bij de groepen 4a of bij de groep
5? Alvast heel erg bedankt namens de leerkrachten!

1. De Nederlandse Kinderjury
Op onze school vinden we het belangrijk om het
lezen te stimuleren en hierbij kinderen te motiveren.
Daarom doen we met de groepen 7 en 8 mee aan
de leesactie – de Nederlandse kinderjury. Aan deze
leesactie is een aantal lessen gekoppeld om de
kinderen op weg te helpen. Na het lezen van diverse,
recente boeken, brengen de kinderen hun stem uit
tijdens de “Landelijke stemweek”: 20 t/m 26 mei.

Kunstkaravaan
groepen 4, 5 en 6
Tijdens de DramaDansDagen werken we samen met
het Centrum Beeldende Kunst (CKB) Groningen. De
groepen 4, 5 en 6 gaan samen met een kunstenaar
van het CBK een kunstwerk maken op het gebied van
beweging en de wereld. Deze kunstwerken worden
in een kunstkaravaan met muzikanten getoond op
het schoolplein op donderdag 11 april om 13.30
uur. Eerst laten de kinderen de kunstwerken aan de
andere groepen zien en daarna gaan de groepen 4,
5 en 6 in een kunstkaravaan een wandeling door de
wijk maken. De ouders van de groepen 4, 5 en 6
zijn uitgenodigd om donderdag 11 april mee te lopen
tijdens de kunstkaravaanoptocht door de wijk.

Bekijken eindproducten
door ouders / verzorgers
Donderdag 18 april bent u als ouder/verzorger
welkom in de klas van uw kind om alle, tijdens de
DramaDansDagen gemaakte producten, te bekijken.
De leerkrachten starten tussen 08.15 uur en 08.45
uur eerst zelf met de groep. Op het plein verzorgen
wij een kopje koffie of thee met cake/ koek voor u
zodat u op school kunt blijven na het brengen van
uw kind. Het kijken in de klas kan van 08.45 uur tot
09.30 uur.

Uw zoon of dochter uit groep 3 t/m 6 mag hier
uiteraard thuis ook aan meedoen. Hieronder kunt
meer lezen over het doel deze landelijke campagne:
‘De Nederlandse Kinderjury heeft tot doel zo veel
mogelijk kinderen kennis te laten nemen van nieuwe
kinderboeken en hen aan te zetten tot meer én
kritisch lezen. Als middel daartoe kunnen kinderen
stemmen op hun favoriete boeken. De jury bestaat
uit alle kinderen die hun stem uitbrengen en uit twee
leeftijdscategorieën: van 6 t/m 9 jaar en van 10
t/m 12 jaar. Zij mogen stemmen op maximaal drie
boeken die in het voorgaande jaar voor het eerst zijn
verschenen.’
Meer informatie over deze leesactie kunt u vinden
op: www.kinderjury.nl/
2. Book Creator
In de groepen 6 zijn de kinderen onlangs gestart met
het maken van een boekpresentatie met behulp van
het online programma ‘Book Creator’. Eerst lezen
ze in duo’s een boek. Vervolgens gaan ze aan de
slag met de creatieve verwerking. Afsluitend wordt
het eindresultaat aan de klas gepresenteerd. Op
deze manier werken we aan leesmotivatie, maar
ook aan de 21ste eeuwse vaardigheden, waaronder
creatief denken, ICT-vaardigheden, samenwerken en
probleem oplossen.
3. Yoleo
Om kinderen te motiveren om te lezen, kan ook
gebruik gemaakt worden van het programma Yoleo.
In dit programma wordt gewerkt met zogenaamde
hybride boeken. Een hybride boek is een e-book
dat op pc, laptop of tablet gelezen kan worden. In
een hybride boek staan de combinatie van de tekst
van het boek, de auditieve ondersteuning door het
voorlezen van de tekst door een menselijke stem en
een gele meeleescursor (‘karaoke-lezen’) per woord
centraal. Deze hybride vorm is uniek en werkt zeer
positief bij kinderen die lezen lastig vinden.
Binnenkort kun je bij Yoleo gratis boeken lezen als je
lid bent van de bibliotheek.
Zie ook: www.yoleo.nl/
Een lidmaatschap van de bibliotheek is voor kinderen
gratis.
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Vrijdag 15 maart
onderwijsstaking; de Dom
Helder Camaraschool is gesloten

Kinderen In Echtscheiding
Situatie (KIES):
informatie voor ouders

Vrijdag 15 maart wordt een grote onderwijsstaking
gehouden. Er wordt gestaakt om aandacht en actie
te vragen voor het enorme lerarentekort en de
werkdruk.

Kinderen kiezen niet voor de scheiding van hun
ouders. Het overkomt ze. Hoe ze met de veranderde
situatie omgaan verschilt per kind.

We hebben als team afgestemd dat de school op deze
stakingsdag dicht is voor kinderen. Alle kinderen zijn
vrij. We hopen met een grote afvaardiging van het
team naar het Malieveld in Den Haag te gaan om
onze zorgen kenbaar te maken.

Kinderen In Echtscheiding Situatie (KIES) is gericht
op het verwerken en begrijpen van de scheiding,
herkenning vinden bij leeftijdsgenoten en leren
omgaan met de nieuwe situatie. Door middel van
creatieve opdrachten, spel en gesprek komen
thema’s rondom de echtscheiding aan bod, zoals
loyaliteit, verandering, nieuwe partners. De training
wordt gegeven door twee gecertificeerde coaches.
De 8 bijeenkomsten van 1 uur vinden plaats
onder schooltijd. Bij de start en afsluiting is er een
informatiemoment voor ouders.
Om uw kind aan KIES deel te laten nemen, is
schriftelijke toestemming nodig van beide ouders of
voogd.
U kunt uw kind aanmelden bij Veerkracht Thuis, door
een mail te sturen naar: info@veerkrachtthuis.nl. U
ontvangt dan een toestemmingsformulier die door
beide ouders getekend moet worden. Er kunnen 10
kinderen meedoen aan de KIES spel- en praatgroep.
KIES wordt gegeven
onderdeel van MJD.

De eerstvolgende nieuwsbrief ontvangt u dinsdag 26 maart 2019 via Social Schools

door

Veerkracht

Thuis,

4

