26 maart 2019

LEVE DE LENTE, OP NAAR DE DRAMADANSDAGEN!
De lente is in aantocht; het is weer mooi(er) weer, een aantal schoolruiten is versierd met
lenteschilderingen en zodra de eerste zonnestralen er zijn willen de kinderen graag zonder jas
buiten spelen…
We zijn als team druk bezig met de voorbereidingen van de DramaDansDagen. Het hoogtepunt van
het schooljaar start op donderdag 4 april en het thema van dit jaar is “Wereldmuziek’. We hopen u
allemaal te begroeten tijdens de kunstkaravaan en/of de afronding op donderdag 18 april. In deze
nieuwsbrief leest u er meer over.
Ook leest u meer over de schoolfotograaf en over de schoolreisjes en het kamp. Leest u alles
zorgvuldig door, dan weet u wat er allemaal gebeurt en hebben wij de betalingen tijdig binnen!
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

April

Mei

Woensdag 3,
donderdag 4,
vrijdag 5

De schoolfotograaf komt langs voor groepsfoto’s en
individuele foto’s. Voor informatie: www.jouwklassefoto.nl.
Het tijdschema en alle informatie staat in deze nieuwsbrief.

Donderdag 4

Start van de projectweek DramaDansDagen

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)

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

Thema Wereldmuziek (DramaDansDagen)
We zijn gestart met het thema ‘Wereldmuziek’. Dit thema staat centraal tijdens de DramaDansDagen.

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. Hier is pers bij aanwezig (TV,
krant). Als uw kind niet op beeld mag, geeft u
dit dan uiterlijk 10 april door aan de leerkracht.
De ouders van de groepen 4, 5 en 6 zijn uitgenodigd
om donderdag 11 april mee te lopen tijdens de
kunstkaravaanoptocht door de wijk.
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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.
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Rooster fotograaf 2019: 3-4-5 april
Op 3, 4 en 5 april komt de schoolfotograaf langs. We informeren u over de indeling van de groepen zodat u hier
rekening mee kunt houden qua kapsel en kleding van uw kind.
De foto’s worden dit jaar gemaakt door Colette Vrolijk en Olav Kwakman van www.jouwklassefoto.nl;
Op woensdag worden de foto’s in het hoofdgebouw gemaakt, donderdag en vrijdag in de nieuwbouw. De
groepsfoto’s worden (mits het droog is) buiten op het voetbalveld gemaakt.
Per groep worden groepsfoto, portretfoto’s en “glamourfoto’s” gemaakt.
Dit jaar worden GEEN gezinsfoto’s gemaakt na schooltijd. Hier hebben we domweg geen ruimte/tijd meer voor.
Broertjes en zusjes die bij ons op school zitten, komen wel samen op de foto.
Alle tijden zijn bij benadering. Houd rekening met uitloop!
De kinderen van de groepen 1, 2 en 3 mogen met hun lievelingsknuffel op de foto. Ze mogen hun knuffel zelf
meenemen van huis.
In verband met alle activiteiten rondom de DramaDansDagen zal niet worden afgeweken van onderstaand
rooster, houdt u hier a.u.b. rekening mee als uw kind naar bijv. de tandarts of ortho moet.

Woensdag 3 april
Muzieklokaal hoofdgebouw

Donderdag 4 april
Speellokaal nieuwbouw

Broertjes/zusjes die bij ons op school zitten
08.35u	I.v.m. gym halen eerst de kinderen van groep
5b hun broertjes/zusjes op, daarna gr. 4a
Annemarie, daarna vanaf groep 8, 7, 6 etc.
Gr. 6a is om 9.45 u terug van gym en volgt
daarna.
Groepsfoto’s, portretfoto’s, glamourfoto’s
10.30u		
11.00u		
11.30u		
12.00-12.30u

3a
3b
3c
4b

13.00u		

Teamfoto DHC/SKSG

Lisa/Irene
Riëtte/Harma v D.
Stefany/Fieke
Anita/Maaike

Groepsfoto’s, portretfoto’s, glamourfoto’s
08.35u		
09.15u		
10.00u		
10.45u		
11.30u		
12.15u		
13.00u		
13.45–14.30u

Ap
Eg
Ki
Be
5c
Di
4a
4c

Marieke S.
Gabriëlle/Jorinde
Evelien/Eva
Nienke
Hilda
Lindy
Annemarie/Fieke
Ina/Fieke

Vrijdag 5 april
Speellokaal nieuwbouw
Groepsfoto’s, portretfoto’s, glamourfoto’s
08.30u		
5a
Carly
09.15u		
5b
Marjolein/Marijke
10.00u		
6a	Joyce S. (pauze even
			aanpassen)
10.45u		
6b
Marieke H.
11.30u		
7a
Maaike/Irene
12.15u		
7b
Esther/Jalt (pauze even
			aanpassen)
13.00u		
8a
Ineke/Elise		
13.45-14.30u 8b
Jan/Esther
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Schoolreisbrief
In de maanden juni/juli gaan alle groepen weer op schoolreis! Hierbij ontvangt u alvast een overzicht van de data
en de bedragen. U kunt het bedrag alleen per bank overmaken.
Bankrekeningnummer: NL88RABO 0329 4347 21
Naam rekeninghouder: VCOG inz. Dom Helder Camaraschool
Omschrijving: naam + groepsnummer.
Wilt u het bedrag uiterlijk maandag 3 juni overmaken? Alvast bedankt!
We hopen op mooi weer en hele gezellige dagen.

Groep 1 Apen / Vlinders
Informatie volgt in een aparte brief.

Groepen 3 en 4
Tenaxx Dinopark - Wedde
Datum:
Dinsdag 25 juni
Prijs:		
€ 22,00
Tijd:		8.45 uur op school zijn, vertrek om
9.00 uur; 15.00 uur terug bij school.
Meenemen: 	
Gemakkelijke speelkleren aan. De
lunch wordt verzorgd, wel drinken en
een tussendoortje meenemen.

Groepen 7
Schiermonnikoog
Datum:
Vrijdag 21 juni
Prijs:		
€ 32,50
Tijd:		7.45 uur op school zijn, vertrek om
8.00 uur; 18.00 uur terug bij school.
Meenemen:	Extra informatie volgt in een aparte
brief.

Groepen 1/2
Beren, Dino’s, Kikkers, Egels
Sprookjeshof - Zuidlaren
Datum:
Prijs: 		
Tijd:

Woensdag 26 juni
€ 22,00
	8.30 uur op school zijn, vertrek om
8.45 uur; 14.00 uur terug bij school.
Meenemen: 	Gemakkelijke speelkleren aan. De
lunch wordt verzorgd, wél drinken en
een tussendoortje meenemen.

Groepen 5 en 6
Attractiepark “Slagharen”
Datum:
Vrijdag 5 juli
Prijs:		
€ 30,00
Tijd:		8.15 uur op school zijn, vertrek om
8.30 uur; 17.00 uur terug bij school.
Meenemen:	
Rugtas voorzien van naam, naam
school en stad (duidelijk zichtbaar);
eventueel regenjas. Voor de lunch
wordt gezorgd, wél drinken en een
tussendoortje meenemen. Eventueel
zakgeld (maximaal 3 euro).

Groepen 8
Schoolkamp Ellertshaar
Datum:		
3, 4, 5 juli
Prijs:		
€ 62,50
Meenemen: 	Extra informatie volgt in een aparte
brief.
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Overgang naar Social Schools /
geen absentmeldingen via SS
Sinds twee weken 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. Dit is de enige manier om (zo goed als)
probleemloos over te stappen naar Social Schools.
We hebben de mogelijkheid om via Social
Schools ziekmeldingen te doen nog niet
opengezet. Ziekmeldingen kunt u doorgeven
via de gebruikelijke manier: door te mailen naar
absenten@domheldercamaraschool.nl of door te
bellen naar school: 050 – 541 22 50. Alleen op deze
manieren komt de ziekmelding op de juiste plek
terecht.
Mocht de overstap problemen opleveren voor u, dan
vragen we u om contact op te nemen met Social
Schools via support@socialschools.nl.

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). Zo kunnen
een plekje voor uw jongere kind garanderen.
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De eerstvolgende nieuwsbrief ontvangt u dinsdag 9 april 2019 via Social Schools
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