MUZIEK, KUNST EN CULTUUR: ONS SPECIALISME
Een basisschool is in beginsel opgericht om kinderen de basisvakken zoals rekenen, lezen, spelling
en begrijpend lezen aan te leren. Maar uiteraard doen we veel meer. Onze school vindt het belangrijk
dat kinderen zich breed ontwikkelen.
Wij hebben een aantal jaren geleden als school gekozen voor twee specialismen: muziekonderwijs
en kunst- en culturele vorming (CKV). Die keuze betekende vanaf dat moment ook dat we fors
investeren in deze vakken: we hebben vakdocenten aangenomen voor muziekonderwijs en
dramadansonderwijs, we hebben geïnvesteerd in ons theater, maar bovenal hebben we als team
geïnvesteerd in het ontwikkelen van onze kennis en kunde gericht op de vakken. We hebben
specialisten opgeleid, we hebben doorgaande lijnen ontwikkeld en werken vakoverstijgend als het
gaat om Geestelijke Stromingen / CKV / Muziek / Erfgoed.
De periode tussen de voorjaars- en meivakantie staat bol van activiteiten die passen bij deze
specialismen. Vanaf vrijdag krijgen de groepen 4 blokfluitles. We willen de kinderen graag leren
omgaan met het instrument, er op leren spelen en uiteindelijk geven ze een concert! De kinderen
krijgen de blokfluit iedere week mee naar huis zodat ze thuis ook kunnen oefenen. U bent als
ouder van harte welkom op vrijdag 24 april. De muzieklessen van meester Joop vervallen voor de
groepen 4 maar gaan voor alle andere groepen gewoon door.
Daarnaast organiseren we in deze periode onze jaarlijkse DramaDansDagen. Anderhalve week
lang krijgen de kinderen allerlei workshops en activiteiten aangeboden gericht op het onderwerp
‘Film’. U krijgt er uiteraard nog meer informatie over.
We hebben zin in de komende periode!
Met vriendelijke groet, mede namens het team,
Joyce Mollema
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Belangrijke data
Woensdag 26

StLuizencontrole: graag alle haren vrij van gel, wax of
mooie creaties

Vrijdag 28

Start van de blokfluitlessen voor de groepen 4

Dinsdag 3

Informatieavond voor alle ouders over
schoolontwikkelingen. VERVALT (meer informatie hierover
in deze nieuwsbrief)

Woensdag 18

Kleding- en speelgoedbeurs op het schoolplein van 12.30u
tot 13.15u

Vrijdag 20

Groep 8 doet mee aan Wandelen voor Water

Maandag 30

Start van de DramaDansDagen

Dinsdag 7 en
woensdag 8

Afronding van de DramaDansDagen

Februari

Maart

April

Donderdag 9

Paasontbijt
Alle kinderen zijn om 12u vrij

Vrijdag 10

Goede Vrijdag, alle kinderen zijn vrij

Maandag 13

Tweede Paasdag, alle kinderen zijn vrij

Woensdag 15 en
donderdag 16

Groep 8 maakt de IEP Eindtoets

Woensdag 22

We doen mee aan de Grote Rekendag

Vrijdag 24

Blokfluitconcert voor en door de groepen 4, ouders en
belangstellenden zijn welkom!

Ma. 27 april t/m
di. 5 mei

Meivakantie, alle kinderen zijn vrij

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.
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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).
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Geestelijke Stromingen / CKV / De Vreedzame School
Thema 5: ‘We dragen allemaal ons steentje bij’.
Vandaag gaat het thema Duurzaamheid van start!
Dit valt onder het thema “We dragen allemaal ons
steentje bij” van de Vreedzame school.
Om met de hele school een steentje bij te dragen
aan het welzijn van onze planeet (en de toekomst
van onze kinderen), gaan we kijken of we de
hoeveelheid afval die we hebben op school kunnen
verminderen. Dinsdag 11 februari hebben we
gemeten hoeveel afval we nu per dag hebben. Dat
is 48,3 kg!! We hopen aan het einde van het thema
met zijn allen een stuk minder te produceren.
Geen wegwerpplastic meer
Dat willen we samen met u en de kinderen voor
elkaar proberen te krijgen. Daarom willen we u
verzoeken om na de voorjaarsvakantie het eten
van uw kind in een broodtrommel en het drinken
in een hervulbare beker te doen. Ook willen we
u vragen om uw kind geen wegwerpplastic meer
mee te geven. Samen kunnen we dan een steen
bijdragen aan het welzijn van onze planeet.
Composthoop
Als pilot gaan de Dom Helder Camaraschool en

SKSG Kameleon groen afval scheiden en vervolgens
schenken aan de composthoop van (onze buren)
Stadsboerderij de Wiershoeck. Leerlingen van de
bovenbouw nemen dagelijks de taak op zich om
het weg te brengen. In ruil daarvoor krijgen wij
van de Wiershoeck compost om op onze nieuwe
planten te gebruiken. Zodoende werken we meer
samen en kunnen we elkaar helpen als goede buur.
(Gratis) Kleding en speelgoed markt
Maar er komt meer leuks aan! Om het taboe
op tweedehands spullen en (kinder)kleding te
doorbreken, organiseren we op woensdagmiddag
18 maart als afsluiting van het thema een kleding& speelgoedmarkt van 12.30 tot 13.15 Dat werkt
ongeveer hetzelfde als de boekenmarkt in de
Kinderboekenweek, alleen is nu alles gratis. Ieder
kind neemt iets van thuis mee, iets dat nog mooi is
maar waar niet meer mee gespeeld wordt. Iets dat
een tweede leven verdient. Alles is gratis en wat je
meeneemt, kan een nieuwe eigenaar krijgen. Zo
zal iedereen naar huis gaan met iets “nieuws”. We
zullen dan ook bekend maken of de hoeveelheid
afval is verminderd! Meer informatie volgt later.
Hartelijke groet, de werkgroep

Bericht van Bslim (sport- en spelactiviteiten in de wijk Beijum)
Maandelijkse activiteiten en “50 Cent zwemmen”
Het 50 cent zwemmen in januari en februari
(gisteren, 24e februari) is al een groot succes.
Ruim 40 kids uit omringende wijken, maar met
name uit Beijum weten de weg te vinden naar het
Bslim 50 cent zwemmen en de maandelijkse ‘Bslim
Fridiay Sports’. Dat is uiteraard top, ga zo door!
FC Groningen Buurtbattle
Per 3 maart start het initiatief, “De Buurtbattle”
van FC Groningen weer. In diverse wijken in de
stad Groningen, maar ook in de provincie en wijken
in Assen worden en wijkteams opgezet. Deze
wijkteams kunnen wekelijk voetballen in de wijk,
krijgen een rondleiding door het stadion van FC
Groningen en maken kans op een plek in de finale.
Tijdens deze finale zullen de selectiespelers van
het 1e elftal aanwezig zijn. Een mooie kans om je
helden in het echt te ontmoeten. Naast voetballen
staat een maatschappelijke bijdrage, fair play en
respect centraal! Vanaf 3 maart, elke dinsdag om
15:00 uur in de Sporthal Beijum is het mogelijk
om mee te doen. Aanmelden kan eenvoudig via
b.bruins@hvdsg.nl.

Bslim kleuterinstuif
Nieuw in het programma, de Bslim Kleuterinstuif!
Kinderen van ongeveer 4 t/m 7 jaar kunnen hier
laagdrempelig en veilig kennis maken met sporten
en bewegen. Met name klimmen, klauteren,
springen, vallen staat centraal, maar ook gooien,
vangen, werpen en spel. Vanaf maandag 23 maart
t/m de meivakantie organiseren wij deze instuif
in de Sporthal Beijum van 15:15 - 16:00 uur.
Deelname is gratis, opgeven is niet nodig!
Laten we er samen voor zorgen dat wij kinderen
in Beijum aan het (meer) sporten en bewegen
krijgen! Mocht u vragen hebben, mail gerust.
Meer informatie ook te vinden op onze website:
bslim.nl/beijum of op onze Facebook pagina (@
bslim050):

Sportieve
groeten,
namens
Bslimteam
Beijum (vakdocenten bewegingsonderwijs en
buurtsportcoach Bslim),
Bart Bruins
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Dinsdag 3 maart:
ouderavond vervalt

Om 8.30u starten de lessen:
kom op tijd!

In de jaarkalender staat op dinsdag 3 maart een
ouderavond ingepland. Deze avond vervalt.

We zagen de week voor de vakantie en de eerste
dag na de vakantie dat een aantal kinderen te
laat op school komt. We hechten er aan dat uw
kind om 8.30u IN de klas is. Dan starten de
lessen, het is ontzettend vervelend voor een
kind, de groep en de leerkracht als een kind te
laat binnenkomt. Bovendien zorgt het er voor dat
uw kind niet rustig kan opstarten maar gehaast
aan de lesdag begint als u (te) laat bent.

We zullen het informatiemoment vastplakken
aan de momenten waarop we het ‘Kijkje in de
klas’ weer organiseren (mei 2020). Het zal dan
geen ouderavond worden maar een informatief
moment op de tribune voorafgaand aan de kijkjes
in de klas. Deze data staan al in de jaarkalender
opgenomen. We begroeten u dan graag!

Ook als uw kind zelfstandig naar school gaat,
bent u er verantwoordelijk voor dat uw kind op
tijd is!
We spreken u aan als we zien dat uw kind te laat
is. Als uw kind twee keer binnen afzienbare tijd
te laat is, wordt u uitgenodigd voor een gesprek.
Waar nodig wordt de leerplichtambtenaar
ingeschakeld. Dus: geef het goede voorbeeld en
kom op tijd.

De volgende nieuwsbrief van het schooljaar 2019–2020 ontvangt u dinsdag 10 maart via Social Schools.
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