NIEUWSBRIEF 13-09-2019
Agenda
10 september
16 september
17 september
3 oktober

Informatieavond Nijntje en gr 1/2
Opening Project Curaçao
Prinsjesdag
Afsluiting Project Curaçao

4 oktober
7 - 11 oktober
10 oktober

Speelgoeddag Nijntje en gr 1/2
Tussenvakantie
Dia Pais Korsou

Beste ouders/ verzorgers,

Personele mededelingen:

Volgende week start het Curaçao project. Een
project waarin de kinderen meer te weten
komen over het eiland. Dit jaar staat de flora
en fauna op Curaçao centraal. Aanstaande
maandag wordt de gezamenlijke aftrap voor de
start van het project gegeven. Verderop in
deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over
de praktische zaken rondom het project.

Juf Korine
Deze week bereikte ons het nieuws dat Korine, onze
assistent peuterleidster, is bevallen van een zoon. Zijn
naam is Vince en moeder en zoon maken het goed.
Van harte gefeliciteerd en geniet van deze bijzonder
tijd met z'n drietjes.

In verband met alle activiteiten rondom het
Curaçao project, wordt het Open Podium
verplaatst naar 8 november. Reserveer deze
datum alvast in uw agenda, want ouders zijn
van harte welkom om rond half acht te komen
kijken.
Afgelopen 2 weken waren de informatie
avonden van alle groepen. De tips en tops die
we van jullie hebben mogen ontvangen
worden momenteel verwerkt en in de
volgende nieuwsbrief leest u een
terugkoppeling van de reacties. We zullen er
volgend jaar in elk geval voor zorgen dat de
informatie avond niet meer samenvalt met
onze buurschool, zoals dit jaar bij de groepen 3
tot en met 8 het geval was. Dat geeft meer
ruimte om te parkeren!
Namens het team van de Schroederschool
wens ik iedereen een goed weekend!
Brenda Mom

Meester Pim
Nog meer babynieuws! Meester Pim en zijn vriendin
verwachten in februari 2020 hun eerste kindje. Van
harte gefeliciteerd!

Overige mededelingen:
Speerpunten schooljaar 2019-2020
Als team hebben we op verschillende niveaus
speerpunten bepaald voor dit jaar. De punten waar we
ons wat betreft onderwijsontwikkelingen op gaan
richten zijn de volgende.
1. Visie en draagvlak op toekomstgericht
onderwijs ontwikkelen door
- Het vergroten van eigenaarschap bij
kinderen
- Onderzoekend en ontdekkend leren bij
kinderen stimuleren
- Digitale verwerking van leerstof
- Inzet wereldoriëntatie
2. Uitzoeken en invoeren van een nieuwe
methode technisch lezen (groepen 4 t/m 8)

3. Implementatie observatiesysteem:
Mijn kleutergroep (groepen 1/2)
4. Invoering methode Lijn 3 (groep 3)
Over de laatste punten heeft u het een en
ander kunnen horen tijdens de informatie
avonden van de verschillende groepen. Voor
wat betreft het eerste punt zullen we dit jaar
als team een scholingstraject ingaan. Met
elkaar gaan we in gesprek over onze visie op
toekomstgericht onderwijs en wat dit
betekent voor de kinderen, maar ook voor
de manier van lesgeven van de leerkrachten.
Over de stappen die we hierin maken zal ik
regelmatig informeren in de nieuwsbrief. In
deze nieuwsbrief leest u meer over de inzet
van wereldoriëntatie dit jaar. Ook input van
ouders op dit onderwerp kan in de toekomst
gevraagd worden.

Wereldoriëntatie zaken van
Zwijssen
Als school zetten we wereldoriëntatie
dit jaar anders in dan voorheen. We
hebben ervoor gekozen om elk thema
vier i.p.v. twee weken aan te bieden.
De kinderen krijgen de theorie
aangeboden over het onderwerp en
daarna wordt de verwerking meer
spelenderwijs en deels onderzoekend
aangeboden.
Dit betekent dat we dieper op de stof
kunnen ingaan. De verwerking zal
anders plaatsvinden en genormeerd
worden dan voorheen. U ziet dit terug
op het rapport. Wij gaan ons minder
richten op het product (de toetsen),
maar op het proces, om zo de stof
beter te laten beklijven. De
samenvatting en de woordenlijsten
worden, net als voorheen, geüpload
naar de Symbaloopagina.

Schooltijden
De kinderen mogen vanaf kwart voor 7 op
het plein spelen. Vanaf 7 uur is er toezicht
op het plein aanwezig. De eerste bel gaat om
7.12u en om 7.15u starten de lessen. Zou u
er voor willen zorgen dat uw kind op tijd op
school is? Een keer te laat komen kan
natuurlijk altijd gebeuren, maar wanneer dit
vaak voorkomt is het storend voor de
leerkracht en de andere kinderen in de
groep. Daarnaast is het voor het kind dat te
laat komt zelf ook niet prettig om binnen te
komen in een groep die al gestart is. We
hopen dat iedereen zijn steentje bij wil
dragen om te zorgen dat de lessen op tijd
kunnen starten. Dank alvast!

Website
In verband met de komst van de nieuwe
website is de huidige website van school
offline. Voor alle formulieren betreffende
verlofaanvragen kunt u bij Sharrey terecht.

Curaçao Project

Op 16 september starten we met het
Curaçaoproject.
Alle groepen werken ruim 3 weken aan
het thema. In het thema komen natuur, geschiedenis-, aardrijkskunde- en
cultuurlessen aan de orde.
Er zullen gastsprekers op school komen.
De leerlingen gaan ook op excursie
Op 3 oktober sluiten we het
Curaçaoproject af.
Voor de excursies hebben we
rijouders/begeleiders nodig. U kan zich
opgeven bij de leerkracht van uw kind.
In onderstaand overzicht ziet u
wanneer uw kind een excursie heeft.
Er staat ook bij wat de kinderen nodig
hebben voor de excursie.

Verder zijn er nog wat materialen nodig.
Het zou fijn zijn wanneer uw kind deze
materialen mee kan nemen indien u die
thuis heeft.
Graag voorzien van naam, zodat het niet
kwijt kan raken.

later naar de vlakte van Hato.
Een auto die hoog op de wielen staat, is het
handigst.
Nodig: wandelschoenen, hoed/pet, water,
hamer, loepjes en verzameldoos en camera.

Biebnieuws
Groep 1/2
Insecten/kleine beestjes.
Excursie op de school: 27 september
Nodig: glazen potjes, loepjes
Groep 3/4
Bloemen
Excursie Malpaïs:
maandag 30 september 7.15 – 11.00 uur
De kinderen gaan allemaal tegelijk, om
7.15u naar Malpaïs.
Ze worden in 2 groepen verdeeld, de
groepen 3 bij elkaar en de groep 4 bij
elkaar. De ene groep o.l.v. Michelle, de
andere o.l.v. Leon.
De rijouders lopen mee.
Nodig: wandelschoenen, hoed/pet,
water, papieren zakjes en/of glazen
potjes en eventueel camera of tablet
Groep 5/6
Vogels
Excursie: Blue Bay maandag 23
september
o.l.v. Michelle en Leon.
Groep 5a en 5b van 7.15 t/m 9.30u
Groep 6a en 6b van 10.00u t/m 12.00u
Nodig: wandelschoenen, hoed/pet,
water en eventueel verrekijker
Groep 7/8
Fossielen
Excursie: bezoek Museum en fossielen
zoeken op de vlakte van Hato.
o.l.v. Michelle en Leon.
vrijdag 20 september 7.15 – 12.15 uur
groep 7a en 7b
donderdag 26 september 7.15 – 12.15
uur
groep 8a en 8b
De rijouders zijn er de hele tijd bij. Ze
rijden ’s ochtends naar het museum en

Om het lezen te bevorderen is de schoolbieb
dit jaar elke woensdag open tot 13.00 uur om
ouders en kinderen in de gelegenheid te
stellen samen boeken uit te zoeken om thuis
te lezen. Dit geldt voor leerlingen van Nijntje
t/m groep 8!
Kom dus op woensdagmiddag tussen 12.30 en
13.00 uur naar de schoolbieb en ontdek welke
leuke boeken er in de Schroederschoolbieb te
vinden zijn!
P.S. De kinderen hoeven hun biebpasje
hiervoor niet mee te nemen!

Herhaalde oproep jaarboekcommissie
Ook dit jaar gaat de jaarboekcommissie weer
haar best doen om een mooi jaarboek te
maken! Omdat we de prijs van het jaarboek
zo laag mogelijk willen houden, hebben we
nog wel jullie hulp nodig. Om ons team te
versterken zijn wij hard op zoek naar een
vrijwillige vormgever / grafisch medewerker
(tegen een kleine vergoeding). Verder horen
wij graag of er partijen zijn die ons (tegen
aangepast tarief) kunnen helpen om de
boeken te drukken( in Nederland) en te
verzenden naar Curacao.
Neem contact met ons op via
Jaarboek@schroederschool.net of spreek ons
even aan op het schoolplein!

Workshops Zjeitu Kids Club
16 september - 13 december
13.30 - 14.30 uur
Inschrijven via: kids@zjeitu.com
Maandag: Jr. First LEGO League class & Expo
Informatie:
The Jr. First Lego League consist of small teams
coached by a Snapology instructor on the theme
BOOMTOWN Challenge!
Max 12 students per class
Please note: Full attendance to the classes is
important for the outcome.
FIRST LEGO League Jr. teams get to:
• Explore challenges facing today's
scientists
• Discover real-world math and science
• Design and build a challenge-related
model using LEGO® Elements
• Create a Show Me Poster and practice
presentation skills
• Develop teamwork skills
• Participate in the Expo organized by
Snapology! to showcase their awesome
work!
Bijzonderheden:
Meerkosten Nafl. 10 per kind per workshop voor
kinderen van ZjeituKids Club
Voor kinderen die alleen voor de workshop
komen kost de workshop Nafl. 20,- (Nafl. 25,inclusief lunch).
Dinsdag: Timmeren en Knutselen met hout
Informatie:
de workshop wordt gegeven door Jeroen Bijl van
Bijl Woodworks. Tijdens de workshop mogen de
kinderen die zelf timmeren, zagen, verven,
lijmen. De workshop heeft twee niveau’s.
De 1ste 4-6 weken afhankelijk van de snelheid van
de groep maken ze hun 1ste houten stuk. Daarna
mogen ze (met de ervaring die ze al hebben) een
wat ingewikkelder stuk maken. Al met al wordt
het 12 weken van veel houtplezier.
Bijzonderheden:
Meerkosten Nafl. 5 per kind per workshop voor
kinderen van ZjeituKids Club
Voor kinderen die alleen voor de workshop
komen kost de workshop Nafl. 20,- (Nafl. 25,inclusief lunch).

Bijzonderheden:
Meerkosten Nafl. 5 per kind per workshop
voor kinderen van ZjeituKids Club
Voor kinderen die alleen voor de workshop
komen kost de workshop Nafl. 20,- (Nafl. 25,inclusief lunch).
Woensdag: Kickboxen voor kinderen.
Informatie:
Deze workshop wordt gegeven door Team
Farao Kickboxing.
Kickboxen is een geweldige sport voor
kinderen. Kinderen die leren kickboksen
krijgen hier veel positieve energie van. Ze
worden weerbaarder, maar leren ook
discipline in de gestructureerde
kickbokstrainingen. Bij Kickboxen is respect
nummer één. Ze leren met respect met elkaar
om te gaan. De discipline in de training leert
ze goed op te letten. Daar hebben ze baat bij
op school en in het latere leven. Kickboksen
verbetert het reactievermogen van je kind en
helpt hem beter te concentreren. Kinderen
zullen zich zowel lichamelijk als geestelijk
beter in hun vel voelen en met meer energie
de dag door gaan. Ze worden leniger en
sterker.
Bijzonderheden:
Meerkosten Nafl. 10 per kind per workshop
voor kinderen van ZjeituKids Club
Voor kinderen die alleen voor de workshop
komen kost de workshop Nafl. 20,- (Nafl. 25,inclusief lunch).
Dit is inclusief gebruik van benodigde
materialen
Donderdag: Theater
Informatie:
Mijn naam is Yentl Martis en ik ga op de
donderdagmiddag theaterles geven. Wat
houdt theater precies in? Voor mij is theater
verbinden met elkaar, ik gebruik theater als
orthopedagogisch middel. Hierbij gaat het
erom dat de groepssfeer verbeterd wordt,
dat we leren samen werken, dat kinderen
zichzelf en elkaar beter leren kennen en dat
sociale vaardigheden verder ontwikkeld
worden.

Dit doen we allemaal door middel van leuke
spelletjes.
Er wordt altijd veel gelachen door de kinderen
en ook door mij. We genieten en kunnen
onszelf lekker laten gaan.
Want hoe leuk is het om een oud omaatje na te
doen die van rappen houd of een leraar die
bang is voor zijn leerlingen.
We kunnen het zo gek maken als we willen. We
prikkelen onze fantasie en ieder kind heeft daar
iets op te zeggen. Hoe gaaf zou het zijn om
uiteindelijk alle kinderen in de spotlights te
laten staan en samen een leuke eindshow neer
te zetten!?!
Bijzonderheden:
Kosten voor deze workshop zijn inbegrepen in
de maaandprijs voor kinderen van ZjeituKids
Club. Voor kinderen die alleen voor de
workshop komen kost de workshop Nafl. 20,(Nafl. 25,- inclusief lunch).
Vrijdag: voetballen
Informatie:
Lekker voetballen, techniek aanleren en
partijtjes spelen. De workshop wordt gegeven
door meester Sjoerd en team.
Bijzonderheden:
Kosten voor deze workshop zijn inbegrepen in
de maaandprijs voor kinderen van ZjeituKids
Club. Voor kinderen die alleen voor de
workshop komen kost de workshop Nafl. 20,(Nafl. 25,- inclusief lunch).

