NIEUWSBRIEF 22-09-2017
Agenda

22 september
25 september
27 en 28 september
29 september
2 oktober

Open podium
Start thema Curaçao
Kamp groep 6
Kamp groep 1/2
Kamp groep 3 en 4A

3 oktober
4 en 5 oktober
6 oktober
9 t/m 13 oktober

Kamp groep 5A en 4/5B
Kamp groep 7
Afsluiting thema Curaçao
Tussenvakantie

Van de directie
Woensdag hebben we ons allemaal ingezet voor Sint Maarten. Wat was het fijn om te zien dat er zo veel ouders en
andere bekenden van de kinderen waren! Alle kinderen hebben zo hard gelopen!!! Het was heet, maar de kinderen
hebben doorgezet en gelopen tot ze er bijna bij neervielen. Sommige juffen en meesters hebben meegedaan met de
kinderen en een heel mooi aantal rondjes gelopen. Daardoor is er een prachtig bedrag opgehaald! Het precieze bedrag
zullen we over 2 weken bekend maken als al het geld binnen is. We verwachten dat het zal gaan om ruim 40 duizend
gulden. Wij zijn al in contact met een schoolbestuur in Sint Maarten. Dit bestuur heeft aangegeven dat alle scholen
enorme schade hebben door Irma. Naast de schade door de wind, heeft het water ervoor gezorgd dat veel dingen niet
meer bruikbaar zijn. Zij geven aan dat ze dan ook alles goed kunnen gebruiken: van tafels tot schriften, van
schoolboeken tot computers en van borden tot simpel A4 papier. Samen met het schoolbestuur zullen we ervoor zorgen
dat de juiste spullen op de juiste plek komen en dat kunnen ze daar heel goed gebruiken! De steun, het meeleven en de
actiebereidheid doet de mensen al goed en voelt als een steuntje in de rug. Ik wil iedereen enorm bedanken voor
zijn/haar bijdrage!

Project Curaçao
Aanstaande maandag start het Curaçaoproject. Dat doen we traditiegetrouw om 9.30 met
het hijsen van de vlag onder begeleiding van het zingen van het volkslied. Daarna volgt dit
jaar een echte traditionele Curaçaose dansdemonstratie. Het zou leuk zijn als alle leerlingen
in de kleuren van
naar school komen en het volkslied goed kunnen meezingen.
Tot de tussenvakantie maken de kinderen op verschillende manieren (nader) kennis met het eiland waarop ze
wonen. Naast het maken van een uitstapje en een muziekworkshop, worden er Curaçaose lekkernijen
gemaakt en wordt er natuurlijk geknutseld rondom het project. Op vrijdag 6 oktober wordt het project
afgesloten voor de kinderen met een echte hapjesmarkt.
Nogmaals een oproep om op maandag 25 september alle kinderen in de kleuren van Curaçao naar school te
laten komen om de opening van het project gezamenlijk te vieren.
Nos ta wardabo!

Parkeersituatie
We hebben vorige week op de oprit paaltjes gezet met een ketting ertussen. Dit is geen nieuwe parkeerplek,
maar is juist bedoeld om te zorgen dat er geen auto’s meer gaan staan. Helaas blijkt nu al dat een aantal
ouders dit verkeerd heeft geïnterpreteerd. Hier mag dus niet geparkeerd worden. Ook niet heel eventjes.
Hier lopen de kinderen met hun ouders naar en van school en parkeren op die plek levert minder overzicht en
dus onveilige situaties op. Bovendien moet de oprit altijd vrij zijn voor hulpdiensten.
Wilt u de ingang en uitgang tussen de twee struiken aan de rechterkant ter
hoogte van de hoofdingang van de parkeerruimte vrijlaten zodat er altijd een
inrij- en uitrijbaan vrij blijft? Op deze manier kunnen we zo efficiënt mogelijk
gebruik maken van de beperkte parkeerruimte die er is.
Veiligheid van onze kinderen staat voorop!
Jaarboek
De jaarboekcommissie is, zoals ieder jaar, vroeg begonnen om weer een heel mooi jaarboek samen te stellen.
Hiervoor is ook uw input nodig. Als u leuke foto’s heeft gemaakt van een evenement, uitstapje of andere
activiteit dan kunt u die mailen naar de commissie. De jaarboekcommissie is op zoek naar een grafisch
vormgever. Bent u of kent u een vormgever die graag een bijdrage levert aan het jaarboek, dan maakt de
commissie daar heel graag gebruik van. Mailen kan naar: jaarboek@schroederschool.net
Hulp gevraagd!
Op de Schroederschool vinden we gezond gedrag; bewegen, gezond eten en sociale vaardigheden heel
belangrijk. Daarom hebben we een commissie ‘De gezonde school’. Deze commissie wil de komende periode
meer mogelijkheden tot bewegen en het oefenen van sociale vaardigheden creëren op onze schoolpleinen. Er
is een heleboel enthousiasme en er zijn veel ideeën. De onderstaande collage geeft een impressie hiervan.
Om dit alles werkelijkheid te laten worden hebben we hulp nodig. We hebben handige mannen/vrouwen (met
gereedschap) nodig om te bouwen, schilderen, sjouwen, meedenken, etc. Maar niet geheel onbelangrijk, we
hebben ook materialen nodig: palen, hout, boomstammen, betonnen buizen, kunstgras, etc. We hopen dat er
ouders zijn die ons kunnen helpen om deze materialen te verzamelen. Vindt u het net zo belangrijk en hebt u
er net zoveel zin in als wij?! Kom dan persoonlijk naar ons toe of stuur een mail naar
s.vanderlinden@schroederschool.net Alvast bedankt!

Digitips voor ouders van:
Kinderen met dyslexie
Soms komen wij een handige tool tegen voor een bepaalde doelgroep die de moeite waard is om te delen.
Deze keer heeft meester Ted een handige tool gevonden voor kinderen met dyslexie.
Read&Write is een nieuwe extensie die iedereen met meer zelfvertrouwen laat lezen en schrijven. De
gebruiksvriendelijke toolbar in de (Chrome)browser maakt documenten in Google Docs, andere cloud opslag
en webpagina's toegankelijk. Read&Write biedt ondersteuning aan iedereen die dat nodig heeft bij lezen en
schrijven, op school of op de werkplek. De gebruiksvriendelijke functies helpen eveneens mensen met dyslexie
of andere lees/leerproblemen. Van het beluisteren van e-mails of het hardop voorlezen van documenten tot
een woordvoorspeller, beeldwoordenboek en samenvatting highlighters. Read&Write maakt veel dagelijkse
taken eenvoudiger, sneller en nauwkeuriger.
Read&Write leest:
• Websites
• Google Documenten
• Google Slides
• Office 365
• PDF
• ePubs
• KES-bestanden (ongetagde)
Kinderen in groep 3/beginnende lezers
We hebben natuurlijk onze eigen Symbaloo, waar de nodige programma’s staan, ook voor groep 3. Daarnaast is er voor
het lezen een aantal goede apps. Hier zijn enkele voorbeelden:
Letterflitsen
In de betaalde app van lettersflitsen van juf Jannie kun je zelf bepalen welke letters de app gebruikt.
Op die manier kun je kinderen op hun eigen niveau laten oefenen en zo aansluiten op het werk op
school.
Woordwiel
Kinderen leren lezen door letters te verklanken en ze samen tot een woord te voegen (hakkenplakken). Met deze app kunnen kinderen zelf aangeven welke klanken ze al kennen of willen leren.
Vervolgens worden ze op de juiste plek op het wiel geplaatst (automatisch). Door aan de wielen te
draaien ontstaat er een nieuw woord.
Letterschool
Letterschool is een leuke app waarin kinderen worden uitgedaagd om de vorm van de letters te leren. De
app is eigenlijk een schrijfapp, maar kinderen zijn op een leuke manier met deze app met letters bezig.

Letterlegger
Letterlegger voor de beginnende lezers om woorden te maken, gebaseerd op onze leesmethode Veilig leren
lezen.

Oudervertegenwoordiging

Bontardi tur hende,

De oudervertegenwoordiging, niet te verwarren met een oudercommissie, is de officiële spreekbuis namens de ouders
richting de directie van de school.
We zijn dus zoals dat in Nederland genoemd wordt, de medezeggenschapsraad van de school, inclusief dezelfde rechten
als zijnde bijvoorbeeld instemmingsrecht, adviesrecht etc.
Samen met de personeelsvertegenwoordiging hebben we geregeld overleg met de directie en het bestuur.
Het kan dan gaan over actuele zaken. Maar ook onderwerpen zoals het schoolplan, zorgplan, formatie en communicatie
komen altijd terug op de agenda.
Dit alles met één gezamenlijk doel, de school op een zo’n hoog mogelijk niveau houden.
Mocht er iets zijn dat u dwars zit of wilt aanbrengen ter verbetering, hetzij verduidelijkt wilt hebben, schroom dan niet.
Vraag het ons dan, per mail of persoonlijk.
De oudervertegenwoordiging bestaat uit:
Gerben Hamberg ( voorzitter, ghamberg@gmail.com )
Mariëlle Verkade
Katja Jonckheer
Christine De Nooy
Kees Spaargaren
Lisette van Tatenhove

Dank voor uw aandacht
Saludos
Namens de OV
Gerben Hamberg

