NIEUWSBRIEF 05-10 -2017
Agenda
23 oktober
23 oktober
3 november
7 november

Start Kinderboekenweek
Excursie groep 3 Sea Aquarium
Afsluiting Kinderboekenweek
Informatieavond groep 8 VO

13 november
14-16 november
17 november

1e rapport groep 3-8
10 min. gesprekken
Intocht Sinterklaas

Van de directie
De tijd vliegt, het is al weer bijna vakantie en dat betekent dat de eerste 8 weken van het schooljaar er alweer
opzitten. In die weken is er een heleboel gebeurd.
We hebben een nieuwe taalmethode ingevoerd, dat valt nog niet mee. Kinderen en leerkrachten moeten hard
werken om de doelen te halen. Het niveau van deze taalmethode is hoog. Dat is heel goed, want op de lange
termijn gaat het taalniveau van onze school omhoog, maar nu is het nog even heel hard werken om dat niveau
te bereiken. Hiervoor volgen de leerkrachten een implementatietraject bij een onderwijsbureau uit
Nederland. Via Skype zullen ze vlak na de tussenvakantie opnieuw een scholingsbijeenkomst hebben om te
zorgen dat ze deze methodes zo goed mogelijk in de vingers krijgen.
In de groepen 1, 2 en 3 en bij Nijntje zijn ze gestart met het thema “Huis”. Dit thema is daarna naadloos is
overgegaan in het thema Curaçao. Een logisch proces, want onze huizen staan op Curaçao en vanuit onze
huizen ondernemen we van alles op ons mooie eiland. Vanuit spel en onderzoek hebben de kinderen in de
onderbouw heel veel geleerd de afgelopen periode.
De afgelopen periode was ook voor mij een leerzame periode. Veel eerste keren op deze school, zoals
vergaderingen, rondleiden van nieuwe ouders, oudergesprekken, kindgesprekken, pleinwacht en nog veel
meer. Het is me gelukt om, ondanks de drukte van de afgelopen periode, in veel klassen een consultatie af te
leggen. Ik vind het als schoolleider belangrijk om regelmatig in de klassen te komen en te weten wat er speelt,
maar ook om de professionele ontwikkeling van leerkrachten te volgen en te stimuleren.
Project Curaçao
De afgelopen tijd hebben we ons bezig gehouden met verschillende aspecten van ons mooie eiland.
Tijdens de opening hebben we gekeken naar een dansgroep die een korte introductie heeft gegeven van
de Curaçaose folklore. Kinderen hebben muziekles gehad van meneer Isodora. De groepen 7 en 8 hebben
Otrabanda beter leren kennen, Nijntje en de groepen 1/2 zijn op excursie geweest naar de
struisvogelfarm en de groepen 1 tot en met 7 zijn naar Landhuis Pannekoek geweest.
Daarnaast is er in alle groepen veel geleerd over Curaçao. Komende vrijdag sluiten we het
project af met een echte hapjesmarkt. Iedere groep maakt dan zijn eigen hapjes die tijdens de
hapjesmarkt worden uitgestald in de kraampjes. Alle kinderen mogen met de bonnetjes die ze
krijgen langs de kraampjes om zelf lekkernijen uit de kuminda krioyo uit te kiezen. E ta hopi
dushi!

Opbrengst sponsorloop
We hebben tot nu toe NAF 48.686,- Een geweldig bedrag! De komende tijd gaan we in overleg met het
schoolbestuur in Sint Maarten om te zorgen dat iedere gulden goed terecht komt.
We gaan ervan uit dat nu zo goed als al het sponsorgeld binnen is. Als u nog sponsorgeld heeft, is het voor de
school het beste als u dit overmaakt op onze schoolrekening onder vermelding van “sponsorloop”, de naam
van uw kind en de groep waar hij/zij in zit.

Dierendag/ stichting DOG
Gisteren was het dierendag. Juf Djoeke heeft traditiegetrouw een aantal pups van stichting DOG
meegenomen naar school. Alle kinderen hebben een kleurplaat gekregen die speciaal door de
kunstenares Marianne Naerebout voor stichting DOG is gemaakt. Juf Djoeke heeft met haar
stichting grootse plannen. Ze wil starten met het bouwen van een honden sanctuary. Om het
benodigde geld bij elkaar te krijgen voor dit project, is een crowdfunding gestart. Meer informatie
over de sanctuary kunt u vinden op de website van stichting DOG. www.stichtingdog.org/sanctuary

Nieuwe workshops Zjeitu Kids!
Na de tussenvakantie start Zjeitu Kids met een tweede blok workshops (voorheen BAS). Naast ons reguliere
sportieve, educatieve en creatieve dagprogramma bieden wij ook deze periode weer een gevarieerd aanbod
optionele workshops. Natuurlijk is het nog steeds mogelijk om deel te nemen aan onze meest populaire
activiteiten voetbal en koken. Daarnaast hebben we veel nieuwe naschoolse mogelijkheden aan ons
programma toegevoegd! U kunt uw kind(eren) vanaf nu inschrijven!

Ons aanbod
De workshops van blok 2 duren 8 weken en starten maandag 23 oktober. De activiteiten zijn geschikt voor
kinderen vanaf groep 3, tenzij anders aangegeven.
Maandag:
• 14.00 – 15.00 uur: Basiscursus Mediawijsheid, Typvaardigheid & programmeren
(Let op: deze workshop duurt 18 weken en beslaat daarmee blok 2 en 3!).
• 15.15 – 16.45 uur: Sport & Spel
Dinsdag:
• 14.00 – 15.00 uur: Hockey
• 15.15 – 16.45 uur: Koken (vanaf 6 jaar)
Woensdag:
• 15.15 – 16.45 uur: Wetenschap & Techniek (vanaf 6 jaar)
Donderdag
• 14.00 – 15.00 uur: Theater & Toneelspel
• 15.15 – 16.45 uur: Turnen
Vrijdag:
• 14.00 – 15.00 uur: Voetbal (4-12 jaar)
• 15.15 – 16.45 uur: Voetbal (vanaf 8 jaar)
Maandag tot en met donderdag:
• 15.15 – 16.45 uur Huiswerkbegeleiding
Alle workshops zijn onder voorbehoud en gaan alleen door bij een minimale inschrijving van 10 kinderen per
workshop. Kosten worden per blok gefactureerd en dienen vooraf betaald te zijn. Tarieven zijn excl. OB.

Kosten
Alle workshops zijn mogelijk in combinatie met naschoolse opvang van Zjeitu Kids of als losse workshop. Onze
tarieven:
• Workshop/huiswerkbegeleiding zonder opvang: 25 nafl. per kind per dag per workshop.
• Workshop/huiswerkbegeleiding in combinatie met naschoolse opvang (Meerkosten 15 nafl. per kind
per dag per workshop).
• Korte middag (12.30-15.00 uur): 25 nafl. per kind per middag.
• Lange middag (12.30-17.30 uur): 35 nafl. per kind per middag.

