CITO-TOETSEN, NATIONALE VOORLEESWEKEN EN
DE LANDELIJKE ONDERWIJSSTAKING
In januari en juni maken vrijwel alle leerlingen van onze school de CITO-toetsen. Deze toetsen
zijn methode overstijgend, hebben landelijk geldende normen en worden op vele basisscholen
afgenomen. We vinden het belangrijk dat we alle leerlingen goed volgen in hun ontwikkeling.
Dit gebeurt dagelijks in de klas, bijvoorbeeld door observaties van de leerkracht, het maken van
methodewerk en het nakijken en bespreken van dit werk. Maar we volgen uw kind ook via de CITOtoetsen. Begin februari krijgen alle kinderen hun rapport mee en dan kunt u zien hoe uw kind zich
ontwikkelt. Tijdens de 10-minutengesprekken is er ruimte voor gesprek over de ontwikkelingen
van uw kind.
Woensdag starten de Nationale Voorleesweken. De peuterspeelzaal, peuterdoorstroomgroep
en de kleutergroepen besteden extra aandacht aan voorlezen. Alle kinderen maken kennis met
Moppereend. Op 11 en 12 februari komt er bij de kleutergroepen een troubadour in de klas. Hij
speelt en zingt bij het boek van ‘Moppereend’ .Dit boek hoort bij het thema ‘gevoelens’ en is het
boek dat centraal staat bij de Nationale Voorleesweken.
Vandaag krijgt u via Social Schools een los bericht over de landelijke onderwijsstaking die wordt
gehouden op donderdag 30 en vrijdag 31 januari. Leest u dit alstublieft goed door!
Met vriendelijke groet, mede namens het team,
Joyce Mollema
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Belangrijke data
Januari
Hele maand
CITO

Februari

Maart

Woensdag 22

Start Nationale Voorleesdagen op de peuterspeelzaal,
peuterdoorstroomgroep en de kleutergroepen

Woensdag 29

Vanaf vandaag: inschrijven 10-minutengesprekken via
Social Schools

Donderdag 30 en
vrijdag 31

Nationale onderwijsstaking: alle kinderen zijn vrij (zie los
bericht dat u via Social Schools ontvangt)

Woensdag 5

Studiedag team: alle kinderen zijn vrij

Donderdag 6

Alle kinderen krijgen hun rapport mee

Dinsdag 11 en
woensdag 12

10-minutengesprekken

Dinsdag 11 en
woensdag 12

De troubadour bezoekt de kleutergroepen vanwege de
Natione Voorleesweken.

Maandag 17 –
vrijdag 21

Voorjaarsvakantie, alle kinderen zijn vrij

Maandag 24

Studiedag team: alle kinderen zijn vrij

Dinsdag 3

Informatieavond voor alle ouders over
schoolontwikkelingen. Een uitnodiging volgt

Inschrijving
10-minutengesprekken

Afwezigheid intern begeleider:
overname taken

Vanaf woensdag 29 januari (vanaf 13u) kunt
u zich via Social Schools inschrijven voor de
10-minutengesprekken. De gesprekken worden
gehouden op 11 en 12 februari. We verwachten
dat van ieder kind de ouder(s) / verzorger(s)
aanwezig zijn.

Onlangs hebt u het bericht ontvangen dat
onze intern begeleider Gabriëlle een tijd uit de
running zal zijn. Ze wordt vervangen door Jeanet
Schipper. Alle lopende zaken zijn inmiddels
overgedragen aan Jeanet of aan de twee andere
IB’ers (Annemieke Leeuwenburgh, Hilda Bus) en
we dragen er zorg voor dat de zorg die een kind
of een groep krijgt zo goed mogelijk door loopt.
Mocht u vragen hebben, dan kunt u terecht bij de
leerkracht van uw kind.

Gescheiden ouders die beide gezag hebben,
worden samen verwacht op het gesprek (tenzij
er andere afspraken liggen). Het is in het belang
van uw kind dat u samen komt om te praten over
de ontwikkeling van uw kind.
Als u als ouder alleen het gezag heeft, komt u
alleen naar het gesprek toe.
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Geestelijke Stromingen /
Vreedzame School na de
voorjaarsvakantie
Na de voorjaarsvakantie werken we met
Geestelijke Stromingen / De Vreedzame School
over het thema “duurzaamheid” (We dragen
allemaal een steentje bij). De voorbereidingen
zijn in volle gang. We kijken momenteel hoe we
meer kunnen samenwerken met de Wiershoeck
en de schooltuintjes. We willen graag ons
groene afval scheiden en schenken aan de
composthoop in ruil voor compost dat we op
ons mooie schoolplein kunnen gebruiken bij de
nieuwe planten. Een interessant gesprek dat nog
vervolgd gaat worden! Kip genaamd “eitje” was
ook van de partij.

Groninger schaakkampioenschap voor basisscholen 2020
De gezamenlijke schaakverenigingen de Groninger
Combinatie, SC de Paardensprong, SG Staunton
en de Matadoren organiseren op zaterdag 8
februari het 32e Groninger schaakkampioenschap
voor basisscholen uit de stad Groningen. Het
toernooi geldt tevens als eerste ronde van het
Noordelijk kampioenschap voor basisscholen. De
eerste vijf scholen plaatsen zich voor de halve
finale van dit kampioenschap.
Het evenement vindt plaats op zaterdag 8 februari
2020 vanaf 10.00 uur. Om ongeveer 17.00 uur is
de prijsuitreiking. Wij willen graag dat iedereen
tussen 10.00 en uiterlijk 10.30 uur aanwezig is
zodat we op tijd (10.45 uur) kunnen beginnen.
Speellocatie: Wijkcentrum “het Dok”, Kajuit 4,
Groningen (wijk Lewenborg)
Alle deelnemers spelen op 8 februari negen
ronden volgens het Zwitsers systeem. Dit houdt
in dat spelers met ongeveer gelijke score tegen
elkaar worden ingedeeld. Iedereen speelt dus
steeds tegen iemand die ongeveer even sterk is.
Het
toernooi
is
zowel
een
individueel
kampioenschap als een scholentoernooi. Elke
school kan met een onbeperkt aantal kinderen
deelnemen. Om opgenomen te worden in het
scholenklassement, moet een school deelnemen
met minimaal vier kinderen. De resultaten van
de beste vier spelers worden voor dit klassement
bij elkaar opgeteld. Alle deelnemers strijden
natuurlijk ook voor de individuele klassementen.
Verder is er een speciaal scholenklassement voor
de onderbouw.
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Er zijn acht individuele klassementen:
Algemeen		
Groep 4 en lager
Groep 5
Groep 8			
Groep 7			
Groep 6
Meisjes
		
Voor elk klassement zijn drie prijzen beschikbaar.
Daarnaast zijn er vele verrassingsprijzen.
Natuurlijk krijgt iedere deelnemer een leuke
herinnering.
U kunt uw deelnemers opgeven onder vermelding
van naam, groep en geslacht. Uiterlijk woensdag
6 februari 2020 via Ronald van Nimwegen met dit
mailadres: a.r.vannimwegen@hetnet.nl.
Het inschrijfgeld voor dit toernooi bedraagt 4
euro per persoon, ter plaatse te betalen. Graag
met gepast geld betalen.
De kantine van het Dok is geopend. Consumpties
zijn daar verkrijgbaar tegen vriendelijke prijzen.
Natuurlijk doen de DHC spelers mee in het
scholenshirt. De kinderen krijgen het shirt in het
Dok en kunnen dit na het toernooi daar ook weer
inleveren. Hopelijk doen weer veel kinderen van
de school mee.
Met vriendelijke groet, Ronald van Nimwegen
(schaakdocent Dom Helder Camaraschool)
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Nieuws van MINDCARE
Alweer drie maanden huist MINDCARE Groningen
op maandag en op woensdagochtend in bij de
Dom Helder Camaraschool. We hebben al plezierig
kennisgemaakt met veel teamleden en zijn blij
dat al zoveel ouders en kinderen ons hebben
weten te vinden!
Voor wie het niet gelezen heeft in de nieuwsbrief
van oktober ’19: MINDCARE biedt ondersteuning
aan kinderen, jongeren en hun ouders. Bij
MINDCARE geloven we dat alleen praten niet
altijd helpt en daarom werken we veel met
‘doe-therapieën’,
zoals
beeldende/creatieve
therapie, psychomotorische therapie (met sport
en spel) en werken met paarden. We geven
ook ouderondersteuning, gezinsbehandeling,
rouwbegeleiding en traumatherapie, zoals EMDR.
MINDCARE maakt gebruik van dezelfde ruimte als
Logopedisch Centrum Noord en RID Dyslexie- en
dyscalculiebehandeling, in de kamer naast groep
4C - lokaal 22. Op maandag wordt er therapie
gegeven. Op woensdagochtend (van 9 uur tot
12:30 uur) bent u van harte welkom met vragen
over een eventuele aanmelding van uw kind,
of om gewoon eens kennis met ons te maken.
Een enkele keer zijn we niet beschikbaar omdat
we er dan intake- of oudergesprekken voeren,
of vanwege bijvoorbeeld huisbezoeken. Mocht
u ons willen spreken maar niet treffen, kunt u
altijd naar onze officemanager Madelon bellen
v(06-45182448). Zij heeft inzage in onze agenda’s
en kan u vertellen wanneer wij er weer zijn. Ook
kan ze een bel-afspraak met u inplannen.

2. W
 anneer de uitkomst van stap 1
is, vragen we u een verwijzing te
De verwijzing kan gedaan worden
gemeente (WIJ-team), huisarts,
specialist, kinder- of jeugdarts.

positief
regelen.
door de
medisch

3. Z
 odra we de verwijzing binnen hebben plannen
we een intake (wachttijd circa 3 weken), in
principe met beide (gezaghebbende) ouders. Bij
voorkeur gezamenlijk, en als dat niet mogelijk
of wenselijk is, na elkaar. Het actief betrekken
van beide ouders is wettelijk verplicht. Daarbij
maakt het de kans op succesvolle behandeling
groter en staan wij er daarom ook achter.
Tijdens de intake brengen we de hulpvragen
in kaart en beoordelen we welk hulpaanbod
het meest geschikt is. Als u/uw (kind) al een
voorkeur hebt/heeft, nemen we deze serieus.
Wel kijken wij mee of deze ook volgens ons
goed kan bijdragen aan het bereiken van de
werkdoelen.
4. N
 a de intake vragen wij een indicatie aan bij
de gemeente. We kunnen pas starten met
de behandeling als de indicatie binnen is
(wachttijd gemiddeld 1 maand) en er plek is
bij de betreffende therapeut. Omdat we op
onze locatie aan de Dom Helder Camaraschool
net gestart zijn met behandelingen (beeldende
therapie), zitten we daar voorlopig vol. Als
er sneller of andere hulp nodig is, kunt u ook
terecht op onze locaties aan de Gorechtkade 2
(Groningen) of in Assen. Houdt u dan rekening
met een wachttijd gemiddeld van 6-8 weken.

Mocht u uw kind bij MINDCARE willen aanmelden,
is het goed om op de hoogte te zijn van de
volgende stappen (ook te vinden op https://
mindcaregroningen.nl/aanmelden/):

Wellicht tot binnenkort!

1. Vul het aanmeldformulier in. Zodra we de
aanmelding ontvangen hebben, bellen we
u voor een telefonische kennismaking om te
verkennen of u bij MINDCARE aan het goede
adres bent. U kunt ook direct zelf bellen
(06-45182448).

Namens het MINDCARE-team, Pauke Mutsaers
(ouderbegeleider).

Kijk als je meer wilt weten van MINDCARE ook op
www.mindcaregroningen.nl.

Aanmelden broertjes/zusjes die tussen nu en juli 2022 vier jaar worden
2022, dat is nog heel ver weg… En toch vragen
we u nu al om broertjes / zusjes van kinderen
die bij ons naar school gaan aan te melden!
Reden hiervoor is dat we tegen de grenzen van
het ruimtegebruik aanlopen. Door vroegtijdig in
beeld te hebben hoeveel broertjes / zusjes we
kunnen begroeten, weten we welke ruimte voor
nieuwe kinderen er overblijft.
U kunt een broertjes / zusje aanmelden door te

mailen naar: j.mollema@vcog.nl. Vermeld in de
mail de volgende gegevens:
- voornaam en achternaam
- geboortedatum
-
of uw kind naar peuterspeelzaal Kameleon of
SKSG locatie De Rode Pimpernel gaat (dit i.v.m.
de peuterdoorstroomgroep waar kinderen vanaf
3 jaar al terecht kunnen als ze opgevangen
worden op een van de genoemde plekken).

De volgende nieuwsbrief van het schooljaar 2019–2020 ontvangt u dinsdag 4 februari via Social Schools.
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