NIEUWSBRIEF 17-11 -2017
Agenda
18 november
5 december
6 december

Intocht Sinterklaas
Viering Sinterklaas
Speelgoeddag onderbouw

Van de directie
Het zijn drukke tijden op de Schroederschool.
Kinderen hebben hun rapport gekregen en de 10minutengesprekken zijn net achter de rug.
Sinterklaas zal zaterdag aankomen in Curaçao en dat
is altijd de start van de gezellige Sinterklaastijd. Het
is nog wel even spannend of het allemaal goed gaat
komen met de cadeautjes en het grote boek, maar
we gaan er wel vanuit dat Sinterklaas op 5
december onze school weer zal bezoeken en dat is
ook zonder cadeautjes
een groot feest.

Tijdens de Kinderboekenweek is juf Mieke gevallen
en heeft daarbij haar knieschijf gebroken. Zij moet
de komende weken nog volledig rust houden en dat
valt natuurlijk niet mee voor een actieve juf als
Mieke. Begin december moet ze terug naar de
orthopeed. Hopelijk geeft die goed nieuws en zien
we juf Mieke snel weer terug op school. De
verwachting is dat dit zeker niet voor de
kerstvakantie is. Tot juf Mieke terugkomt neemt juf
Astrid haar taken voor groep 5 waar. Op de
achtergrond doet juf Mieke nog wel zo veel mogelijk
haar IB-taken. Hier zijn we uiteraard heel blij mee,
want dat betekent dat er zo veel mogelijk
continuïteit in de leerlingenzorg is.

19 december
20 december
8 januari

Kerstviering
Start kerstvakantie
1e schooldag 2018

De opbrengst van de
sponsorloop is al eerder in
de nieuwsbrief bekend
gemaakt. Onze kinderen
hebben zo’n Naf 49000
opgehaald. Met een
bijdrage die we recent nog van een school uit
Nederland hebben gekregen en de hulp van
Koksgesto staat de definitieve teller op Naf 50000.
Een geweldig bedrag! We hebben contact gezocht
met Koksgesto Caribbeans om een rekening te
openen waarvan de scholen van de Stichting
Katholiek Onderwijs Sint Maarten schoolspullen
kunnen bestellen. Koksgesto zal er zorg voor dragen
dat de schoolartikelen op de scholen geleverd
worden. Het is geweldig dat we op deze manier met
onze leverancier kunnen optrekken om ervoor te
zorgen dat iedere cent op de scholen terecht komt.
Zoals u misschien wel weet lopen er op dit moment
veel stagiaires in de school. Vorige week zijn 5
stagiaires gestart die de opleiding voor
onderwijsassistent doen. Meester Julian in groep 8,
juf Sanne in groep 7/8, meester Romano in groep
6B, juf Lisa in groep 4 en meester Eelke in groep 3.
Zij zullen tot maart op onze school stagelopen.
Daarnaast zijn meester Stan (6B), juf Martine
(4/5B), juf Nienke (5A) en meester Dylan (gym) al in
september gestart en zij zullen eind december hun
stage afronden.

Aankomst Sinterklaas
Morgen, zaterdag 18 november
komt Sinterklaas ook hier op
Curaçao aan. Rond 8.30 uur
zal de boot de Sint Annabaai
invaren om daar aan te meren.
Vanaf die plek zal Sint in een bonte stoet met
zijn 65 Pieten naar het Brionplein gaan waar de
festiviteiten verder zullen gaan. Op de
facebookpagina van Yegada di Sanikolas 2017
kunt u verdere informatie vinden over de
festiviteiten rond de aankomst van Sinterklaas.
Natuurlijk volgen wij op school de
ontwikkelingen rond de Sint en het
Sinterklaasjournaal op de voet. Voor alle
kinderen is dit een spannende en vooral hele
leuke tijd. De Sinterklaascommissie zal in de
volgende nieuwsbrief van zich laten horen over
de festiviteiten op de Schroederschool.

Jaarboek
De jaarboekcommissie is achter
de schermen alweer druk bezig
om een geweldig boek te maken
dit jaar. Wat het thema is, zal later
dit schooljaar onthuld worden in een “special
newsflash”. Een aantal keer zal er een fotoopdracht voor kinderen zijn dit schooljaar. Voor
deze periode is dat “sport en hobby’s”. Kinderen
kunnen hun mooiste sport- of hobbyfoto’s
opsturen naar de commissie. Vanuit de
jaargroepen 5, 6, 7 en 8 is er ook een
kinderredactie samengesteld dit jaar. Uiteraard
worden ook dit jaar op verschillende manieren
kinderen uit alle groepen betrokken bij het
jaarboek. De commissie en de kinderredactie
zullen in een later nieuwsbrief worden
voorgesteld.
De jaarboekcommissie is op zoek naar ouders
die zelf op de Schroederschool hebben gezeten
voor een “dubbelinterview” met hun kind.
Foto-opdracht voor kinderen: thema sport en
hobby’s
Mail voor 1 december je foto’s naar
jaarboek@schroederschool.net

Week van de mediawijsheid
Onze kinderen groeien op in een wereld vol media. Met alle gevolgen van dien.
Kinderen zijn steeds jonger online. Via (spel)computers, tablets of mobiele telefoons. Het wordt dan ook
steeds moeilijker om precies te weten wat ze online doen en ze daarin te begeleiden. Dit heeft als gevolg
dat de jeugd steeds jonger zelf moet nadenken en beslissingen moet nemen over hun gedrag online.
Wanneer en hoe ze berichten en foto’s plaatsen, maar ook hoe en wanneer ze reageren op de dingen
die online gebeuren en waar de media hun emoties aanspreekt.
Daarom is het zo belangrijk dat kinderen niet alleen mediakennis krijgen aangeboden, maar ook dat zij
inzicht krijgen in het (vaak subtiele) beroep dat de media doet op hun gevoelsleven. Ze moeten
bovendien gestimuleerd worden om zelf na te denken over hun motivatie en mogelijke strategie om slim
met (sociale)media om te gaan. Dat maakt hen krachtig in hun onlinewereld. Ze moeten het zelf doen!

Op de Schroederschool zullen we komende week in alle klassen extra aandacht besteden aan mediawijsheid.
Ons doel is om kinderen te leren bewust en kritisch om te gaan met de verschillende (sociale)media. Het liefst
werken we hierin samen met ouders.
De week van de mediawijsheid leent zich ervoor om hier ook thuis wat extra aandacht aan te besteden. Kijk
eens mee op de tablet van uw kind en laat hem/haar uitleggen wat hij/zij doet en waarom. Maak afspraken
over schermtijd of fris de afspraken weer even op. Kijk ook bijvoorbeeld eens op het internet naar foto’s
waarvan u niet weet of ze echt zijn. Laat uw kind uitleggen waarom zij denken dat de foto echt is of niet.
Op de website van de week van de mediawijsheid is nog veel meer informatie te vinden:
https://www.weekvandemediawijsheid.nl/opvoeding
Veel plezier met mediawijzer worden!

