NIEUWSBRIEF 2 – 7 OKTOBER 2019

SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK
Kristie Beijeman is vanuit Kwadraad op verschillende basisscholen binnen Gemeente Zuidplas
werkzaam als schoolmaatschappelijk werker. Zij ondersteunt ouders, kinderen en leerkrachten
en zoekt samen met betrokkenen naar oplossingen voor allerlei vragen en problemen die te
maken hebben met school, opvoeding of de thuissituatie. In bijgaande brief stelt zij zich voor,
zet zij uiteen waarvoor u haar kunt benaderen en hoe zij te bereiken is.
STAKING 6 NOVEMBER 2019
De onderwijsvakbonden zullen op woensdag 6 november een landelijke
stakingsdag organiseren. Het is van groot belang om meer geld beschikbaar te krijgen voor
de kwaliteit van het onderwijs, een aantrekkelijker salarishuis, verlaging van de werkdruk en
het leraren tekort. Een staking heeft waarschijnlijk gevolgen voor u en de kinderen. We zullen
u z.s.m. laten weten of het team (of enkele teamleden) zal staken.
NIEUWS UIT DE SCHOOLTUIN:
Een groepje enthousiaste ouders is begonnen om van de schooltuin naast de ingang weer
een leuke gezellige plek voor kinderen te maken.
Een plek waar kinderen de natuur kunnen bestuderen en ervan genieten.
We hebben in ons overleg de eerste plannen gemaakt. Eerst komt het grote onderhoud aan
de beurt waarvoor we o.a. de gemeente willen vragen om de tegelpaden opnieuw te leggen.
Er is al veel opgeruimd en er is al door kinderen gezaaid in één van de bakken.
Om ervoor te zorgen dat kinderen zonder toezicht de tuin in kunnen, is er nu een hekje
neergezet.
Iedereen mag natuurlijk het hekje open doen om in de tuin gaan kijken.
U bent welkom in de tuin.
Helma Kemner

DAG VAN DE LERAAR
De aanwezige teamleden waren afgelopen vrijdag verrast, omdat bijna alle kinderen een
kleinigheidje bij zich hadden. Sommigen gaven een bloem, een traktatie of een tekening. Dit
was ter gelegenheid van de Dag van de Leraar.
U heeft massaal gehoor gegeven aan het verzoek om de groepsleerkracht even in de
belangstelling te zetten. Hartelijk dank daarvoor!
TERUGBLIK MONTON STUDIEDAG 3 OKT
Het team was afgelopen donderdag naar een studiedag van het schoolbestuur Monton. Het
was een dag met inspirerende workshops. We hebben o.a. geleerd hoe het kleuterbrein zich
ontwikkelt, hoe belangrijk het is om duurzaam met onze wereld om te gaan, welke factoren
belangrijk zijn voor het rekenonderwijs, of effectieve tips voor het klassenmanagement.
Het was een leerzame dag.
STUDIEDAGEN 28 OKT en 30 JAN
Nogmaals ter herinnering:
Op maandag 28 oktober a.s. (aansluitend aan de herfstvakantie) heeft het team een
studiedag. Het team richt zich deze dag op het efficiënter inrichten van het
leerlingvolgsysteem, de interne communicatie en besluitvorming via het vervolgproject ‘De
Betere Basisschool.
Ook op donderdag 30 januari 2020 heeft het team een studiedag gepland. De invulling van
deze dag staat nog niet helemaal vast maar laten wij u t.z.t. nog weten.
Houdt u alvast rekening met deze datums!
PAPIER CONTAINER
De papiercontainer staat van dinsdagochtend 5 november t/m donderdagochtend 7 november
voor de school.
VOORSTELLING VOOR HULPOUDERS - 16 OKTOBER
Op woensdagmorgen 16 oktober a.s. vanaf 09.00 tot ong. 10.00u verzorgen de kinderen in het
speellokaal een voorstelling voor ‘hulpouders’ : het zogenaamde DANK-JE-WEL PODIUM. U
krijgt deze voorstelling aangeboden bij wijze van dank voor uw vrijwilligerswerk op school.
Elke klas verzorgt een bijdrage, zodat een gevarieerd programma ontstaat. Vandaag krijgen
de kinderen een strookje mee waarmee u zich kunt aanmelden voor deze ochtend.
PROGRAMMEREN EN CODEREN IN DE BIEB
Digitale geletterdheid is een belangrijk onderdeel van het Curriculum voor het onderwijs.
Tijdens een Coderdojo leren de kinderen hoe zij kunnen programmeren en coderen. Bij deze
vaardigheden ontwikkelen de kinderen skills als analytisch denken, probleemoplossend
vermogen en omgaan met de ICT basisvaardigheden.
Op zaterdag 19 oktober organiseert de Bibliotheek in Nieuwerkerk weer een Coderdojo! In de
maanden september, oktober en november is het thema gamedesign.




Minecraft (leeftijd 11+)
Bloxels (leeftijd 8+)
Scratch (leeftijd 9+)

Is dit echt iets voor uw kind? Schrijf hem of haar dan gauw in via de website van de
Bibliotheek dan heeft u in ieder geval een ticket voor de volgende Coderdojo. Want vol = vol!
Via onderstaande links kom je bij de ticketpagina:
Sessie 1 van 10.00 – 11.30 uur
http://bit.ly/NadIJsessie1
Sessie 2 van 12.00 – 13.30 uur
http://bit.ly/NadIJsessie2
KINDERBOEKENWEEK
De Kinderboekenweek is van 2 t/m 13 oktober en heeft het thema 'Reis mee!'
Lezen is enorm belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. We houden daarom in alle
klassen weer verschillende activiteiten in de Kinderboekenweek om de leesmotivatie te
bevorderen.
Op 2 oktober jl. heeft de school de Kinderboekenweek geopend door op het schoolplein het
lied 'Reis mee!' (geschreven door Jochem Myjer en Tjeerd Oosterhuis) met de kinderen te
zingen. De aanwezige ouders hebben een “spetterend” optreden van alle kinderen gezien.
WEEK VAN DE OPVOEDING
Van maandag 7 t/m zondag 13 oktober is de Week van de Opvoeding. Deze week staat in het
teken van opvoeden en ouderschap met het thema Hand in Hand – opvoeden doe je niet
alleen maar samen.
In het kader hiervan organiseert het CJG op woensdag 9 oktober van 14.30u – 16.30u een
DUO BE-TEKENWORKSHOP – Hand in Hand voor kinderen (6+) met één ouder/verzorger.
Samen creatief bezig zijn op één vel papier om te verbinden, ontmoeten en kennis te delen.
Voor aanmelding : cjgzuidplas@ggdhm.nl of verder info :www.cjgzuidplas.nl
SCHOOLGIDS 2019 - 2020
De gids komt deze week beschikbaar op de website. Een afgedrukt exemplaar kunt u eventueel
bij de administratie op school aanvragen.
OUDERPARTICIPATIELIJST 2019 - 2020
Fijn dat er zo veel aanmeldingsformulieren voor (groot) ouderparticipatie retour zijn gekomen.
Leden van het schoolteam of coördinerende ouders nemen contact met u op voor verdere
afspraken.
GYM- EN BEWEGINGSLESSEN MIDDEN- EN BOVENBOUW
Luc de Mooij uit Gouda wordt vanaf 29 oktober 2019 onze gymleerkracht. Hij zal de middenen bovenbouwgroepen op dinsdag lesgeven.
Wij bedanken Fabia Dance Center voor de tijdelijke ‘dans’ lessen aan de kinderen als
overbrugging.
NIEUWS UIT DE ONDERBOUW
De maand september stond in het teken van het thema ‘Bomen en fruit’. De kinderen hebben
geleerd uit welke onderdelen een boom bestaat, hoe een boom groeit en welke soorten fruit er
zijn. Met hulp van juf Sabine is in alle klassen appelmoes gemaakt…en gegeten. Dat was
smullen!
Op 20 september zijn we naar de speeltuin gegaan. Het was het een stralend mooie ochtend
en de kinderen hebben heerlijk kunnen spelen.

De komende weken staan in het teken van het thema van
de Kinderboekenweek ‘Reis mee’. We knutselen in het
thema en lezen natuurlijk voor uit de ‘kerntitels’ van de
Kinderboekenweek. In sommige klassen hebben we er al
een beetje met de kinderen over gepraat. Wat betekent
‘Op reis gaan’ nu eigenlijk? En hoe kun je op reis gaan?
Welke vervoermiddelen kan je hiervoor gebruiken?
Vrijdag 11 oktober krijgen alle kinderen in de onderbouw, met hun eigen groep, een gastles
drama. Een boek dat aansluit op het thema van de Kinderboekenweek zal hierbij centraal
staan. De les wordt verzorgd door Cultuureducatie Zuidplas. We zijn benieuwd.
Tot slot: in de vorige nieuwsbrief hebben we aangegeven dat we in de onderbouw dit
schooljaar weer gebruik maken van Klasbord. Veel ouders hebben zich hier al voor
aangemeld. Heeft u dit nog niet gedaan, maar wilt u niets missen? Bij de leerkracht van uw
kind kunt u de toegangscode opvragen. Zo kunt u zich alsnog aanmelden.
NIEUWS UIT DE MIDDENBOUW
De kinderen van groep 5 gaan op 9 oktober naar bibliotheek. Daar krijgen ze een leuke les
voorgeschoteld en kunnen ze een boek mee naar school nemen. Groep 3 en 4 volgen nog!
Deze week is de Kinderboekenweek nog in volle gang. Het thema is ‘reis mee’ en staat dus in
het teken van reizen en alles wat daar mee te maken heeft. De gemeente van Nieuwerkerk
aan den IJssel doet ook mee aan dit thema. Ze ‘reizen’ de scholen rond in ons dorp. Onze
school wordt bezocht op 10 oktober. De wethouder zal dan een verhaal voorlezen aan groep
5.
Maandag 14 oktober gaan de kinderen van groep 4 en 5 naar het Theater. In theater Swanla
gaan de kinderen kijken naar ‘de Bokkenrijders’. De Bokkenrijders roofden en stalen van rijke
mensen in de 18e eeuw. Een spannend en boeiend verhaal dus. We zijn benieuwd!
NIEUWS UIT DE BOVENBOUW
In de bovenbouw hebben we aandacht besteed aan pesten in de Week Tegen het Pesten. We
hebben de Antipestclub gekeken en er veel over gesproken.
De komende weken gaan we voor het eerst weer methodetoetsjes "Wijzer" afnemen. De
aardrijkskunde-, topografie- en geschiedenistoetsen zijn het eerst aan de beurt. in deze
toetsjes worden begrippen gevraagd, maar er komen ook open vragen voor. Oefent u met uw
kind?
In de week van 4 november ontvangen de ouders van groep 8 een uitnodiging voor het
voorlopig schooladvies van hun kind.
OUDERCOMMUNICATIE APP ‘PARRO’
We gaan op school starten met de oudercommunicatie-app Parro. De
komende periode ontvangt u op uw opgegeven mailadres een uitnodiging.
Als u deze accepteert, komt u in ons Parrobestand. Houdt u er rekening
mee, dat de aankomende praatavonden zullen worden geregeld via deze
app. Via deze app kunt u t.z.t. zelf intekenen voor de praatavonden.
BAMBOEFLUITEN MAKEN EN LEREN BESPELEN
Corry de Klepper is weer gestart met een cursus bamboefluit maken en leren bespelen. U kunt
zich hiervoor nog aanmelden via coklebo@gmail.com of tel. 0626744494.
Voor verder info zie bijgaande flyer.

ZWEMVIERDAAGSE
Op 21, 22, 24 en 25 oktober wordt er weer een Zwem4Daagse georganiseerd in het
Polderbad. Voor verder info en aanmelding zie bijgaande flyer.
BELANGRIJKE DATA
9 okt

Groep 5 naar de bibilotheek

10 okt

Voorlezen door de wethouder aan groep 5

11 okt

Gastles drama voor de onderbouw

14 okt

Groep 4 en 5 naar theatervoorstelling ‘De bokkenrijders’

16 okt

Dank-je-wel podium voor hulpouders (8.30u) 09.00u-10.00u

21 t/m 25 okt

Herfstvakantie

28 okt

Studiedag team, alle kinderen vrij!

6 nov

Open Kijkochtend in de school 9.00-11.00u (onder voorbehoud vanwege een
evt. staking)

8 nov
30 jan

Nationaal Schoolontbijt
Studiedag team, alle kinderen vrij!

