NIEUWSBRIEF 17-08-2018
Agenda
22 augustus
27 augustus
31 augustus

Intakegesprekken nieuwe ouders
Start activiteiten BAS
Speelgoeddag Nijntje en groep 1/2
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lukt het bijna
iedereen om op tijd op school te komen en daar zijn
we heel blij mee! Een nieuw schooljaar maakt ook
dat kinderen weer even moet wennen aan hun
nieuwe klas, misschien een nieuwe juf of meester
en nieuwe kinderen. De eerste weken zijn voor de
vorming van de groep en het gedrag van de
kinderen heel belangrijk. Alle regels van de klas en
de school zullen centraal staan en kinderen leren de
werkwijze van hun nieuwe groep kennen. Het leuke
van de Schroederschool is dat er ieder jaar in iedere
groep wel een aantal nieuwe kinderen komt. Dat
geeft alle kinderen de kans nieuwe vriendschappen
te sluiten. Onze leerkrachten zijn het gewend om
hiermee om te gaan en zetten onder andere de
Kanjertraining in om dit proces te begeleiden en
positief gedrag te stimuleren. Later dit schooljaar zal
ik in een nieuwsbrief meer uitleg geven over de
Kanjertraining.
Bij het uitgaan van de school heb ik deze week veel
blije en tevreden kinderen gezien. Ik heb er dan ook
alle vertrouwen in dat het een geweldig schooljaar
wordt!
Ik wens u een fijn weekend!
Mariken

4 september
11 september

Informatieavond groep 3-8
Informatieavond Nijntje en
groep 1/2

Welcome to Art!
I am Margarita Dingjan and I will be
teaching art to groep 3 through groep 8.
I will be teaching in English as much as
possible. I developed a program called “Taal met
Kunst”. In this program students learn to
consolidate the language they are learning by
repeating vocabulary while creating art. The goal is
to practice their language skills while developing
creative thinking. I am exited to be teaching at
Schroeder and look forward to a year full of learning
through art!
Beeldende vorming in het Engels
In een wereld die voor onze kinderen
steeds groter en internationaler wordt, vinden wij
het belangrijk dat ze goed Engels leren op onze
school. Daarvoor krijgen ze Engelse les. Daar leren
ze de basis van de taal. Een taal leer je echter beter
als je deze ook gaat toepassen. Juf Margarita biedt
de kans het Engels via haar lessen toe te passen.
Hierdoor krijgt het Engels meer betekenis voor
kinderen en beklijft het beter. Samen met juf Laragh
bepaalt zij welke thema’s en woorden aan bod
komen. Hierin wordt zo veel mogelijk een relatie
gelegd tussen de lesstof uit de methode Engels en
de lessen handvaardigheid en tekenen.
Schoeisel op school
Kinderen houden van bewegen. Ze
rennen en vliegen tijdens de pauzes
over het schoolplein. Daarvoor is het belangrijk dat
ze goede schoenen dragen. Het advies is dan ook
om kinderen stevige schoenen te laten dragen.
Sandalen en stevige slipper (bv Birkenstocks) zijn
wel toegestaan. Standslippers zijn vanwege de
veiligheid niet toegestaan.

Schoolshirts
Alle kinderen hebben vandaag een T-shirt van de
Schroederschool gekregen. Dit T-shirt moeten
kinderen aan als ze een uitje hebben met de klas.
Op die manier zijn de kinderen beter herkenbaar als
ze op pad zijn. Ze mogen het Schroederschoolshirt
ook gebruiken voor gym.
Vakantierooster
Alle vakanties van het komend
schooljaar voor u op een rijtje:
Tussenvakantie
Kerstvakantie
Carnavalsvakantie
Paasvakantie
Hemelvaartvakantie
Zomervakantie
Studiedagen

8 t/m 12 oktober
19 december t/m 4 januari
4 t/m 8 maart
18 april t/m 3 mei
29 t/m 31 mei
1 juli t/m 9 augustus
13 augustus, 7 januari

Afwijkende vakantiedagen en extra verlof
Op afwijkende vakantiedagen hebben wij
geen school, maar de reguliere (lokale)
scholen wel. Alle ouders die van plan zijn om op die
dagen van het eiland te vertrekken, moeten officieel
toestemming aan vragen bij het Ministerie van
Onderwijs. U kunt dit aangeven via het formulier
“Afwijkende vakantiedagen”.
Let op: hierbij gaat het alleen om de afwijkende
vakantiedagen: 19 en 20 december, 7 januari, 29 en
30 april, 1-3 mei, 29 mei en 1, 3, 4 en 5 juli
U kunt het ingevulde formulier bij de administratie
inleveren (er is geen paraaf van de leerkracht nodig)
en u krijgt later een verlofbrief van de
Schroederschool papier waarmee u naar het
Ministerie kunt gaan.
Bij het aanvragen van verlof buiten
schoolvakanties, kunt u bij de administratie een
formulier ophalen. U vult dit in en laat het door de
leerkracht(en) van uw kind(eren) paraferen.
Vervolgens levert u het formulier in bij de
administratie, waarna u een verlofbrief op
Schroederschool briefpapier terugkrijgt. Met dit
formulier, moet de ouder zelf naar de “Sector
Onderwijs en Wetenschap” te Bonbini Business
Center, op de Schottegatweg Oost 10 gaan.
Leerlingen van groep 1 en 2 hebben 10 extra
verlofdagen en leerlingen van groep 3 t/m 8 hebben
5 extra verlofdagen per schooljaar.

Betaling schoolgeld
Begin juli zijn de rekeningen voor het
schoolgeld verstuurd. Wellicht is dit u
door de vakantie en de drukte van het nieuwe
schooljaar ontgaan. De eerste betalingstermijn is
per 10 augustus vervallen. Als u nog niet betaald
heeft, wilt u dit dan zo snel mogelijk doen. Mocht u
geen rekening ontvangen hebben of er vragen over
hebben dan kunt u uw verzoek of vraag via
administratie@schroederschool.net sturen.
Het nieuwe aanbod van BAS
Het aanbod van BAS voor het eerste
semester is bijna compleet. Komende
week zullen we het programma bekend maken en
de inschrijving starten. Nieuw in de opzet van BAS is
dat er clubjes worden aangeboden die een half
schooljaar duren. Zo kan een kind bijvoorbeeld lid
worden van een Musicalclub, een Freerunning club,
een Computerclub of een Kunst en kidsclub. Het
aanbod van deze clubs kan dan gevarieerder
worden opgezet, waardoor het leuk en interessant
blijft voor kinderen. De clubjes van BAS zullen in
principe om 13.00 starten en om 14.00 afgelopen
zijn, net als voorgaande jaren.
ICT
In groep 3 nemen kinderen een aantal
keer per week een eigen device mee.
Vanaf groep 4 wordt dagelijks op een device
gewerkt. Kinderen moeten dan ook dagelijks hun
eigen device met headset meenemen. Vanaf groep
6 wordt een toetsenbord steeds belangrijker.
Daarom raden we vanaf groep 6 een laptop of
notebook aan.
Voor een goed gebruik van de tablet of
laptop is het belangrijk dat het geheugen
niet te veel in beslag wordt genomen door
games, foto’s, video’s en muziek. We willen u dan
ook vragen om niet al te veel op het device van uw
kind te zetten. Games kunnen bovendien voor veel
afleiding zorgen. Als kinderen feeds binnen krijgen
van games, is de verleiding heel groot om de game
even te open. Dat is niet de afspraak en niet de
bedoeling. Wij zullen kinderen in de klas dan ook
vragen om alle feeds uit te zetten. Misschien wilt u
er thuis ook op letten om dit te doen.
Onze software werkt alleen goed als alle updates
regelmatig worden gedaan. Check daarom
regelmatig het device van uw kind op updates.

