NIEUWSBRIEF 4 – 4 november 2019

STAKING 6 NOVEMBER GAAT DOOR!!!
Ik neem aan dat jullie de soap rondom de onderwijsstaking hebben gevolgd. Er was opeens
afgelopen vrijdagavond communicatie over een bereikt convenant met alle betrokken
partrijen. Echter, het onderwijsveld in het primair onderwijs reageert afwijzend, omdat de
beschikbare middelen niet "extra" zijn, maar budgetten uit een meerjarenplanning die naar
voren worden gehaald.
Dit heeft tot gevolg dat de voorzitter van de Aob per direct is opgestapt, omdat zij buiten haar
mandaat is gegaan. Zij ging akkoord, zonder raadpleging bij hoofdbestuur en bij de leden van
de Aob. De Aob en andere kleine bonden roepen hun leden op om toch te staken.
De staking op onze school op 6 november gaat dus door!

Kinderen gratis naar Blijdorp
Diergaarde Blijdorp springt in op de lerarenstaking komende woensdag.
Kinderen t/m 12 jaar mogen gratis naar de dierentuin. Volwassenen moeten wel gewoon
betalen.
Zie voor meer informatie www.rijnmond.nl of de website van Blijdorp.
OPEN INLOOPOCHTEND VERPLAATST NAAR 13 NOV!!!
In verband met de staking aanstaande woensdag, is de open inloopochtend verplaatst naar
woensdag 13 november!
Vooral (groot)ouders en verzorgers van onze eigen kinderen (u dus!) zijn van harte
uitgenodigd om van 09.00u – 11.00u een kijkje in de klas te komen nemen. De schooldag is
zoals die altijd is. Er is geen aangepast programma. Wel ligt er informatiemateriaal in het
documentatiecentrum.
Wilt u meehelpen deze dag onder de aandacht te brengen door bijgaande flyer
door te sturen naar belangstellenden (buren, vrienden, kennissen) in uw omgeving?

NATIONAAL SCHOOLONTBIJT – 8 NOV
Wij zullen aanstaande vrijdag meedoen aan het Nationaal Schoolontbijt.
De kinderen starten op school met een gesubsidieerd ontbijt. Deze
activiteit draagt bij aan de bewustwording van leefstijl en gezonde
voeding. In deze ontbijtweek schuift de hele school aan tafel voor een
gezond ontbijt en voor een leuke les over de beste start van de dag. Zo
leert uw kind op een feestelijke manier hoe belangrijk elke dag ontbijten is
en wat je ’s ochtend het beste kunt eten. De rest van het jaar ontbijten ze
natuurlijk thuis. Helpt u mee om dat zo gezond mogelijk te houden? Ook steunen we hiermee
een goed doel. Het goede doel is "het vergeten kind". Deze stichting zorgt dat kwetsbare
kinderen weer rust en aandacht vinden en zich op hun toekomst kunnen richten.
Tevens zal de burgemeester van de gemeente Zuidplas, de heer Han Weber, ook
aanwezig zijn. De kijken uit naar een kennismaking met hem.
Uw kind heeft een bord, bestek , klein bakje en beker nodig. Wilt u zorgen dat zij deze
spullen alvast donderdag 7 november meenemen? Bedankt voor uw medewerking.
TERUGBLIK GESLAAGDE THEMA-AVOND
Afgelopen woensdag 30 oktober jl. organiseerde de
Oudervereniging de eerste Thema-avond van dit schooljaar. Het
werd weer een geslaagde avond die startte met een rondleiding
door meester Peter. Een groep ouders kreeg in de drie
verschillende bouwgroepen uitgebreide uitleg over de diverse
Montessori-lesmaterialen en de visie die daar achter zit.
Het tweede gedeelte van de avond werd ingevuld door Chantal
Knote van Edutist. De vraag ‘Hoe help je je kinderen zo goed en
leuk mogelijk met huiswerk en leren leren?’ stond centraal.
Chantal gaf met haar presentatie en vele voorbeelden een
duidelijke uitleg en veel handige tips en tools. Van rekentafels
automatiseren tot dictee oefenen, van topografie leren tot een spreekbeurt houden. Alles
kwam aan bod.
De volgende thema-avond vindt plaats in het voorjaar
BETALING VAN DE OUDERBIJDRAGE EN DE OVERBLIJF
De betaling van de ouderbijdrage en overblijfkosten verliep de afgelopen jaren via één factuur
(per half jaar). Dit schooljaar ontvangen de ouders een aparte factuur voor de overblijfkosten
en de ouderbijdrage (per half jaar), zodat wij beter overzicht houden in onze administratie.
U kunt de facturen binnenkort verwachten.
KINDERVOORSTELLING CJG: ‘ER WAS EENS EEN GEZIN’
Op vrijdag 15 november om 16.00 uur organiseert het CJG in de Chocoladefabriek te Gouda
de kindervoorstelling ‘er was eens een gezin’.
Een herkenbare, humoristische en inhoudelijke familievoorstelling.
Het gaat over houden van elkaar en uit elkaar gaan, over bang zijn om als kind alleen
achter te blijven en over aandacht durven vragen voor jezelf.
https://www.cjggouda.nl/cursussen/cjg-kindertheater-er-was-eens-een-gezin/-1/3120/58266

NIEUWS UIT DE SCHOOLTUIN:
Er is knoflook geplant in de schooltuin door enkele kinderen uit de middenbouw.
De postelein staat al een stukje boven de grond.
Het is nodig om wat “groot onderhoud” te doen aan de tuin. Er moet worden opgehoogd en de
tegelpaden moeten opnieuw gelegd worden. Omdat de grond niet onder de gemeente valt,
moet de school hier zelf voor zorgen.
We zijn op zoek naar ouders die mogelijkheden hebben om dit tegen minimale kosten te
kunnen (laten) uitvoeren.

PAPIER CONTAINER
De papiercontainer staat van dinsdagochtend 5 november t/m donderdagochtend 7 november
voor de school. Daarna van dinsdagochtend 3 t/m donderdagochtend 5 december.
OUDERCOMMUNICATIE APP ‘PARRO’
U heeft een uitnodiging van de leerkracht ontvangen om een Parro-app te
downloaden. Deze app heeft veel communicatiemogelijkheden en is
gekoppeld aan ons leerlingenadministratiesysteem. We willen met onze
ouders/verzorgers eenduidig communiceren. Er kan heel veel met deze app, maar we
beperken ons nu tot het plannen van gesprekken en/of een mededeling. Aanmelden van u is
nodig. Voor elk kind in elke groep is dit nodig. Ouders ontvangen van de groepsleerkracht van
hun kind een uitnodiging. Sommigen ouders zullen meerdere uitnodigen ontvangen, omdat zij
meer dan 1 kind bij ons op school hebben.
PRAATRONDE NOVEMBER
In november vinden er weer oudergesprekken plaats. De uitnodiging hiervoor ontvangt u of
nog op papier of al via de Parro App. In het laatste geval kunt u zelf een beschikbare tijd
kiezen.
ADVIEZEN ‘BOOSHEID’ BIJ KINDEREN
Bijgaand een ‘advies stukje’ over boosheid bij kinderen door Liesbeth Kraaijveld van
Kwadraad maatschappelijk werk.

GYM- EN BEWEGINGSLESSEN MIDDEN- EN BOVENBOUW
Hallo allemaal,
Mijn naam is Luc de Mooij, 22 jaar, nog net studerende aan de HALO en
sinds na de herfstvakantie op de dinsdagen werkzaam als gymleraar hier
op school. Binnen sport doe ik zelf aan fitness, hardlopen en surfen.
Afgelopen week heb ik al les mogen geven en mogen genieten van de
energie van uw kinderen. Mocht u verder vragen hebben kunt u mij altijd
aanspreken.

Voor alle duidelijkheid nogmaals het gymrooster voor zowel de dinsdag als de donderdag:
Rooster op dinsdag Groep

Rooster op donderdag

Groep

8.30u – 9.15u
9.20u – 10.05u
10.15u – 11.00u

H – Parkzoomhal
I - Parkzoomhal
G - Parkzoomhal

12.30u – 13.10u
13.10u – 13.50u
13.50u – 14.30u

D- Beethovenlaan
F - Beethovenlaan
E - Beethovenlaan

12.30u – 13.10u
13.10u – 13.50u
13.50u – 14.30u

F - Beethovenlaan
E - Beethovenlaan
D - Beethovenlaan

12.45u - 13.25u
13.25u - 14.05u
14.05u - 14.45u

G- Parkzoomhal
I - Parkzoomhal
H - Parkzoomhal

Dinsdag:

De kinderen van groep D komen na de les met de juf terug naar school.

Donderdag: De kinderen van groep E en groep H eindigen de middag bij de gymlocatie.
Indien uw kind niet zelfstandig naar huis gaat, wordt u verzocht uw kind daar op
te halen!
OPROEP OVERBLIJFOUDERS
Voor met name de maandag (om de week) en de vrijdag (elke week) zijn
wij na de kerstvakantie op zoek naar overblijfkrachten. Heeft u
mogelijkheden?… dan horen wij graag van u!
CODERDOJO
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 bibliotheek De Groene Venen weer een Coderdojo! Zij
hebben tijdens de maanden september, oktober en november het thema gamedesign.
· Minecraft (leeftijd 11+)
· Bloxels (leeftijd 8+)
· Scratch (leeftijd 9+)
Is dit echt iets voor jouw kind? Schrijf hem of haar dan gauw in via de website van de
Bibliotheek dan heb je 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/sessie1-16nov19
Sessie 2 van 12.00 – 13.30 uur
http://bit.ly/sessie2-16nov19

NIEUWS UIT DE ONDERBOUW
De weken voor de herfstvakantie stonden in het teken van het thema van
de Kinderboekenweek ‘Reis mee’. We hebben de kerntitels in de groepen
voorgelezen en de kinderen hebben knutselaanbiedingen in het thema
gekregen. U heeft de treinen, luchtballonnen en gevouwen bootjes in de
groepen kunnen zien hangen. Op 11 oktober hebben de
onderbouwgroepen een dramales gekregen in het kader van de
kinderboekenweek. Deze les werd verzorgd vanuit Cultuureducatie Zuidplas en was
opgebouwd rondom het prentenboek ‘Eend op de fiets’.
Na de herfstvakantie zijn we gestart met het thema
‘Vroeger en nu’. Wat is ‘vroeger’? Hoe weet je of iets van
nu is of van vroeger? We maken ‘oude’ portretten en leren
liedjes van vroeger. In dat kader krijgen we les van
gastdocent Heleen Vlietstra (Cultuureducatie Zuidplas) die
2 lessen aan de onderbouwgroepen geeft waarin we
‘liedjes uit de oude doos’ leren. We hopen dat we deze
liedjes in november met een aantal onderbouwkinderen in
woonzorgcentrum De Meander voor de bewoners kunnen gaan zingen!
Verder verwelkomen we regelmatig nieuwe klasgenootjes en staan er de komende periode
een hoop activiteiten op stapel. Op vrijdag 8 november a.s. doen we mee aan het
Schoolontbijt. De kinderen hoeven dan niet thuis te ontbijten. Dat doen we die dag met z’n
allen in de klas. Wilt u uw kind die dag een eigen bord-beker-bestek meegeven? Na afloop
gaat het weer mee naar huis. In de week voordat Sinterklaas in Nederland aankomt start het
Sinterklaasjournaal. In de groepen kijken we dagelijks naar de aflevering van de avond
ervoor. De eerste knutselochtend van dit schooljaar, op woensdag 20 november, staat ook in
het teken van Sinterklaas. Er hebben zich weer voldoende knutselouders aangemeld en daar
zijn we heel blij mee!
Tot slot nog een huishoudelijke mededeling. Op dinsdag 12 en dinsdag 19 november vinden in
de onderbouw de oudergesprekken plaats. Als u hiervoor uitgenodigd bent door de leerkracht
van de groep van uw kind, dan kunt u zich hier via Parro voor inschrijven.
NIEUWS UIT DE MIDDENBOUW
De middenbouw heeft zin in het nationaal schoolontbijt.
Gezellig hoor om zo weer een keer samen te ontbijten!
Vrijdag 29 november heeft groep 4 een gastles over de dierenambulance.
Naast voorlichting over het werk, het verzorgen en vervoeren van gewonde dieren naar een
dierenarts, mogen de kinderen ook in de dierenambulance kijken.
NIEUWS UIT DE BOVENBOUW
In deze week trekken we in de bovenbouw weer lootjes voor 5 december. Spanning ten top,
dus! We vragen de kinderen altijd om het geheim te houden, maar wat is dat toch moeilijk....
Het zou fijn zijn als u uw kind een beetje meehelpt met het maken van de surprise. Op het
lootje staat (meestal...) genoeg informatie voor een leuk idee. Succes allemaal weer 🙂
De week van 11 november is de Landelijke week van de Mediawijsheid. Wij doen mee aan de
MediaMasters. Een landelijk spel dat ook thuis gespeeld kan worden. Google het maar eens.
Op 15 november krijgen de bovenbouwgroepen een dramales met als thema "Verkeer". Deze
lessen worden verzorgd door Cultuureducatie.

BELANGRIJKE DATA
5 t/m 7 nov

Papiercontainer voor de school

6 nov

Onderwijsstaking, school dicht!

8 nov

Schoolontbijt voor alle kinderen

8 t/m 15 nov

Week van de Mediawijsheid

13 nov

Open kijkochtend in de school 9.00-11.00u

15 nov

Dramales voor de bovenbiouw door Cultuureducatie

20 nov

Knutselochtend in de onderbouw

29 nov

Gastles dierenambulance voor groep 4

30 jan

Studiedag team, alle kinderen vrij!

