NIEUWSBRIEF 19-10 -2017
Agenda
23 oktober
23 oktober
2 november
7 november

Start Kinderboekenweek
Excursie groep 3 Sea Aquarium
Afsluiting KBW - Boekenmarkt
Informatieavond groep 8 VO

13 november
14-16 november
17 november

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

Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek staat voor de deur met als thema “GRUWELIJK ENG”. Ook dit jaar
zullen de leerkrachten weer hun best doen om er een feest van te maken. We starten
maandag met een “GRUWELIJK ENGE” modeshow. Kinderen mogen maandag verkleed
naar school komen. De rest van de periode zullen er verschillende activiteiten rondom
het thema plaatsvinden. Lezen, boeken en leesplezier staan de komende tijd centraal.
Plezier in lezen is belangrijk en spannende boeken maken dat je door wilt lezen. De spanning zorgt dat je
benieuwd bent naar het vervolg van het verhaal. Dit maakt lezen leuk en dat is wat we graag zien, want
daardoor gaan kinderen meer lezen.
Voor de schoolbieb zijn er zoals elk jaar weer een aantal nieuwe boeken aangeschaft. De leerkrachten zullen
ze de komende weken voorlezen in de klassen. Daarna mogen de kinderen ze lenen.
Het kinderboekenweekgeschenk is dit jaar het boekje “Kattensoep”, een ontzettend leuk boekje. Het is spannend
en heeft veel humor (vanaf +/- 8 jaar). Dit boekje is heel geschikt om voor te lezen en dat geeft leesplezier voor ouder en
kind.

Kerstvakantie 2017
De afwijkende vakantiedagen van onze school rond de kerstvakantie zijn iets anders dan eerder is
gecommuniceerd. Het gaat om 4 en 5 januari 2018 en niet 3 t/m 5 januari zoals eerder vermeld.
Schroederschool
21 dec - 5 januari 2018

Lokale scholen
21 dec -3 januari 2018

Onze contactpersoon van het Ministerie van Onderwijs heeft aangegeven dat de 5 (10 voor groep 1/2 ) extra
verlofdagen die alle leerlingen per schooljaar krijgen, niet voor extra vakantie mogen worden gebruikt, maar
alleen voor bijzondere gevallen ( overlijden, ziekte, bruiloft, etc.)
Bent u i.v.m. werk, niet in de gelegenheid om in de vakantieperiode te kunnen reizen en wilt u de extra
verlofdagen hiervoor gebruiken, dan moet u dit d.m.v. een brief van uw werkgever kunnen overleggen.

Spaart u mee voor de schoolbieb?
Van 28 oktober t/m 4 november is het weer Kinderboekenweek. En dat wordt
GRUWELIJK ENG! Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie:
‘Sparen voor je schoolbieb’. Wij willen graag het (voor)lezen van kinderboeken
stimuleren en zouden het leuk vinden om samen met u en de kinderen onze
schoolbibliotheek uit te breiden met de nieuwste, spannendste en leukste
kinderboeken! Hoe meer ouders er meedoen, hoe meer boeken we kunnen
uitzoeken!
Hoe werkt de Schoolbieb-actie?
- U koopt van 28 oktober t/m 4 november 2017 één (of meerdere) kinderboek(en) bij de Bruna winkel.
- U levert het bonnetje in bij de leerkracht van uw kind.
- Wij leveren de kassabonnen in bij de Bruna winkel.
- Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en de school ontvangt een waardebon.
- De school mag dan voor 10% van het totale kassabonbedrag nieuwe leesboeken uitzoeken in de Bruna winkel.
Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren we samen!

Papia Papiamentu
Wilt u uw spreekvaardigheid Papiaments verbeteren om een gesprekje aan te
kunnen gaan met de buren, worst te kunnen bestellen bij de slager of de weg te
kunnen vragen als u verdwaald bent in de stad? Of wilt u de gesprekken van uw
kennissen, collega’s of buren beter kunnen volgen? We starten volgende week
donderdag, 26 oktober, met lessen spreekvaardigheid Papiaments voor ouders.
De lessen zullen 1 keer per week gegeven worden op afwisselend donderdag- en
vrijdagochtend door mevrouw Diana Maduro en kosten 35 gulden (per les). Bent
u geïnteresseerd, stuur dan een mail naar info@schroederschool.net.

T-shirts Sinterklaas
Het duurt nog even, maar Sinterklaas komt er weer aan, en u kunt uw Sint T-shirts
alweer bestellen. Uw bestelling kan tot uiterlijk dinsdag 7 november 2017 worden
doorgegeven. U kunt bij de administratie samples van alle maten bekijken.
In de bijlage vindt u de bestelbon.

Nieuwe workshops Zjeitu Kids!
Op maandag 23 oktober 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: Typcursus: bij voldoende oefening werken kinderen naar een
type diploma in 18 weken. Daarnaast krijgen ze een basiscursus mediawijsheid, &
programmeren (i.v.m. het werken aan het type diploma duurt deze workshop 18
weken en beslaat daarmee blok 2 en 3!).
• 15.15 – 16.45 uur: Balvaardigheid en gymnastiek: lekker bewegen en werken aan de
motorische ontwikkeling o.l.v. meester Dylan (4-7 jaar)
Dinsdag:
• 15.15 – 16.45 uur: Koken (vanaf 6 jaar)
Woensdag:
• 14.00 – 15.00 uur: Hockey
• 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: Naf 25 per kind per dag per workshop.
• Workshop/huiswerkbegeleiding in combinatie met naschoolse opvang (Meerkosten Naf 15 per kind
per dag per workshop).
• Korte middag (12.30-15.00 uur): Naf 25 per kind per middag.
• Lange middag (12.30-17.30 uur): Naf 35 per kind per middag.

