9 april 2019

VOLOP BEWEGING IN DE SCHOOL, DE DRAMADANSDAGEN ZIJN
BEGONNEN!
Afgelopen donderdag zijn de DramaDansDagen begonnen. We startten met een spetterende
opening op de tribune / podium waarbij kinderen van groep 6, 7 en 8 en de vakdocenten muziek,
drama en dans alle kinderen en leerkrachten trakteerden op een muzikale wereldreis. Het Centrum
Beeldende Kunst Groningen ging ’s middags aan de slag met de groepen 4, 5 en 6 om kunstwerken
te maken voor de Kunstkaravaan.
Sinds maandag worden op vijf plekken in en rondom de scbool workshops gegeven die passen
bij het thema Wereldmuziek. Iedere groep volgt drie workshops. Er is letterlijk en figuurlijk volop
beweging in en rondom de school. Bent u benieuwd wat er dagelijks gebeurt? Volg onze school dan
op Twitter: @DHCamaraschool. Er wordt dagelijks een fotoverslag geplaatst.
Donderdagmiddag vindt de Kunstkaravaan plaats. Alle informatie hierover hebt u ontvangen in de
DDD-special. Denkt u er om dat er mensen van de krant en TV aanwezig zijn donderdagmiddag?
Als uw kind niet in beeld mag, kunt u dit tot uiterlijk woensdag doorgeven aan de groepsleerkracht.
Volgende week staat de afronding van de DDD op de planning en maken de kinderen uit groep 8
hun IEP-eindtoets. Heel veel succes, we hebben er alle vertrouwen in dat je laat zien wat je de
afgelopen jaren geleerd hebt.
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

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

Bijeenkomst pleinwerkgroep 19u

Dinsdag 16 en
woensdag 17

IEP Eindtoets groepen 8

Donderdag 18

Tussen 8.15u en 9.30u: afronding DramaDansDagen voor
ouders. Ouders zijn van harte welkom! Zie DDD-special.

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

v.a. dinsdag 23

Inschrijven kijkje in de klas + opvang voor jongere
broertjes / zusjes (dit kan t/m donderdag 25 april)

Woensdag 24

Ouderavond over ‘Positief opvoeden’ georganiseerd door
de MR van 19.30u tot 21.30u

Maandag 29 april
t/m vrijdag 3 mei

Meivakantie

Maandag 6

We verwachten alle kinderen op school tussen 8.15u en
8.30u

Dinsdag 7,
woensdag 8,
donderdag 9

Kijkje in de klas / schoolbrede informatie op het podium
8.30u – 9u: tribune
9u – 9.25u: kijkje in de klas ronde 1
9.25u – 9.50u: kijkje in de klas ronde 2

Maandag 20 t/m
donderdag 23

Avondvierdaagse

Vrijdag 24

Inloop voor kinderen die de avondvierdaagse gelopen
hebben. We verwachten alle kinderen om 9.30u op school.

Woensdag 29

Sportdag groepen 1 en 1/2

Donderdag 30 en
vrijdag 31

Hemelvaartsdag + vrije dag: alle kinderen vrij
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Uitstapjes Culturele en
Kunstzinnige Vorming/
Geestelijke Stromingen:
De kleutergroepen brengen in de maanden april
en mei een bezoek aan de Boerderijum, een
kinderboerderij vlakbij de school.
De leerkrachten zullen u benaderen voor
begeleiding. We gaan te voet, dus er zijn geen
auto’s nodig.

Aanpak schoolplein
De afgelopen periode heeft de directie met vier
bedrijven gesproken die ons schoolplein willen
herinrichten. Van de vier bedrijven zullen de
twee bedrijven met de best passende ideeën
en uitwerkingen een presentatie geven aan de
schoolpleinwerkgroep. Dit gebeurt dinsdagavond
16 april. De schoolpleinwerkgroep kiest samen
met de directie welk bedrijf de opdracht krijgt
om het schoolplein te herinrichten. Dit zal voor
de meivakantie bekend zijn.
Het uiteindelijke doel is dat het schoolplein
(m.u.v. het tussenplein) uiterlijk 31 december
2019 heringericht is en voldoet aan de wensen
die de kinderen en de pleinwerkgroep opgesteld
hebben.

MR ouderavond over positief
opvoeden (woensdag 24 april)
Op 24 april van 19.30 tot 21.30 organiseert de
MR een ouderavond over Positief Opvoeden.
Spreekster deze avond is Anneke Sterenberg, zij
is GZ-psycholoog en gespecialiseerd in Triple P,
een methode voor Positief Opvoeden.
Positief Opvoeden maakt opvoeden gemakkelijker
en leuker voor jou en je kinderen. Bij deze
opvoedmethode leer je goed te communiceren
met je kind en de relatie met je kind nog
meer te versterken. Positief Opvoeden kent 5
basisprincipes, is onderdeel van Triple P en is een
van de weinige opvoedmethodes die gebaseerd
zijn op wetenschappelijk onderzoek. Op de
ouderavond komen de belangrijkste thema’s van
Positief Opvoeden aan de orde. We hopen jullie
allemaal te zien.

Klassenfeestjes:
een feestje voor de hele klas
Het leidt tot verdriet, woede en spanningen:
kinderen die nooit worden uitgenodigd voor
een kinderfeestje. Als elk schooljaar één kind
in iedere klas een klassenfeestje geeft en alle
kinderen uitnodigt, dan zijn er geen kinderen
meer die nooit een verjaardagsfeestje hebben!
Het idee van een klassenfeestje is in Zweden
ontstaan en in 2016 in Nederland geïntroduceerd
door Laura Batstra (Rijksuniversiteit Groningen)
en Wim Venema (muziekschool Wim Venema) uit
Zuidhorn. De Stichting Kinderpostzegels zag het
wel zitten en ondersteunt het project financieel.
Dat heeft geleid tot een ‘gratis handboek
klassenfeestjes’. Met dit handboek is het
organiseren van een klassenfeestje gemakkelijk
en is het feestje bijna gegarandeerd een succes.
Maar is dat niet heel duur? Dat valt erg mee, een
klassenfeestje met eenvoudige spellen en hapjes
is vaak goedkoper dan een klein feestje naar
bijvoorbeeld een pretpark of bioscoop. Zeker als
je het met meerdere kinderen (en dus ouders)
organiseert is het een stuk goedkoper, minder
tijdrovend en leuker!
Woon je dan ook nog in de gemeente Groningen,
dan heb je helemaal mazzel, want er zijn tien
locaties van de Buurt- en Speeltuin Verenigingen
en de Stichting Kinderopvang Stad Groningen,
die je gratis mag gebruiken.
Kijk voor meer informatie op klassenfeestjes.nl,
of mail Marc Conradi (klassenfeestjes@gmail.com).
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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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KIES Traject: nog vier kinderen
nodig om te kunnen starten
Kinderen kiezen niet voor de scheiding van
hun ouders. Het overkomt ze. Hoe ze met de
veranderde situatie omgaan, verschilt per kind.
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 op de Dom
Helder Camaraschool. 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 spelen praatgroep.

Ingekomen: Kidssoulpainting
Niet alleen volwassenen vinden het fijn om even
uit hun hoofd te gaan en de ontspanning in te
duiken. Ook kinderen hebben hier behoefte aan.
Er ligt tegenwoordig veel druk op die kleine
koppies.
Door een leuk verhaaltje komen de kinderen
meer in hun lijf (en dus uit hun hoofd). Daarna
mogen ze kwasten en vingers gebruiken om
lekker te kliederen. Het hoeft niets te worden en
alles mag. En het mooie is dat er hierdoor allerlei
onbewuste talenten, blokkades en behoeftes
naar boven komen.
Voor de ouders die dat dus interessant vinden
kan ik een reading toepassen op het schilderij.
Ik kan je vertellen waar jouw kind staat, wat de
behoeftes zijn en welke blokkades er spelen.
Wil je meer info?
Kijk dan op wibrichkooistra.nl/soulpainting of
stuur een email naar contact@droomdoener.nl.

KIES wordt gegeven door Veerkracht Thuis,
onderdeel van MJD.

Kinderpaasvoorstelling
Nieuwe Kerk Groningen
Op zaterdag 20 april (Stille Zaterdag) organiseert
de Nieuwe Kerk in Groningen om 19.00 uur een
‘kinderpaaswake’ voor kinderen van 4 tot en met
12 jaar uit de Stad en omgeving.
De kinderen maken kennis met de rups Klaas.
Klaas is verdwenen. In plaats daarvan zit er een
raar hard dood ding in het jampotje. Is Klaas
dood? Of komt hij, net als Rupsje Nooitgenoeg,
er na een week weer uit als een prachtige vlinder?
Op zoek naar het antwoord horen we verhalen
uit de bijbel waarin het ook lijkt of het nooit meer
goed komt. Zoals in het verhaal van Noach en
van Mozes.
Maar dat lijkt maar zo. Want plotseling gebeurt er
iets waardoor alles anders wordt. In de paasnacht
ontmoeten we de personen uit deze verhalen en
horen we wat er met ze gebeurde.
Meer informatie:
Alexander Brands, tel. 050 – 8532123

De eerstvolgende nieuwsbrief ontvangt u dinsdag 23 april 2019 via Social Schools
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