NIEUWSBRIEF 17-6-2022
Agenda
17 juni
23 juni
27 juni

Laatste inleverdag biebboeken
Afscheidsvoorstelling gr 8
Badjesdag Nijntje en gr 1/2

Beste ouders, verzorgers,
De rapporten zijn deze week meegegaan. De
gesprekken zijn voor aan groot deel
afgerond. De laatste 2 weken op de
Schroederschool breken aan. Voor de
leerlingen van groep 8 breekt zelfs de laatste
week aan. Volgende week donderdag zullen
zij alle leerlingen trakteren op een
slotvoorstelling, waarin ze allemaal nog een
keer het Podium van de Schroederschool
zullen beklimmen.
Op 23 juni om 12.15 uur worden ze
uitgezwaaid door alle leerlingen en uiteraard
zijn ook de ouders welkom. ’s Avonds is de
slotavond voor hun ouders en
broertjes/zusjes. Op vrijdag 24 juni zijn ze
nog een laatste dag op school om alles op te
ruimen en afscheid te nemen van elkaar.
Ook voor de overige groepen staan er heel
wat zaken op het programma. Houd de Parro
van de groep van uw zoon/dochter in de
gaten voor alle activiteiten! Laten we er met
elkaar nog twee mooie laatste weken van
maken!
We wensen u veel leesplezier en natuurlijk
ook een goed weekend!

28 juni
29 juni
1 juli

Badjesdag groep 3
Opruim- en Lokaalwisseldag
Open Podium/ speelgoeddag
School sluit om 12:30 uur

Personele mededelingen
Afscheid Sanne
In verband met een organisatorische
herinrichting van de BSO gaat de BSO na de
vakantie verder met een meewerkend
coordinator en een pedagogisch medewerker.
Voor de BSO betekent dit dat zij afscheid
neemt van Sanne. Sanne zal als oproepkracht
wellicht nog verbonden blijven aan de BSO,
maar zij neemt als vaste pedagogisch
medewerker afscheid aan het einde van het
jaar.

Afwezigheid Paul
Onlangs is Paul opgenomen in het ziekenhuis.
Inmiddels is hij geopereerd en werkt hij aan
zijn herstel. Dit zal even tijd in beslag nemen.
Tot die tijd zal juf Janine in de groep zijn. We
wensen Paul een voorspoedig herstel.
Nieuwe collega’s
Naast een aantal nieuwe fulltime collega’s,
mogen we ook twee parttime leerkrachten
begroeten volgend jaar. Beiden zullen een dag
per week in een kleutergroep te vinden zijn
volgend jaar. Het gaat om Lisette Fennema en
Wilma van Bruggen.
Hieronder stellen zij zich aan u voor:

Hoi allemaal,
Dit keer mag ook ik mij voorstellen in de nieuwsbrief. Mijn naam is Lisette Fennema en
ik ben 35 jaar. Inmiddels woon ik alweer bijna 3 jaar met mijn gezin op Curaçao.
Het pad van mij en de Schroederschool kruiste zich, waardoor ik de kans kreeg om te
gaan doen waar mijn passie ligt, lesgeven aan kinderen. Ik kijk er naar uit om weer
actief te zijn in het onderwijs en ik heb er zin in!
Lisette Fennema

Beste ouders,
Ik ben Wilma van Bruggen en woon samen met mijn man inmiddels vier jaar op Curaçao. Afgelopen jaar heb ik in
verschillende klassen als invaller op de Schroederschool gewerkt en misschien dat u me daar al van kent. Het komende
jaar zal ik één keer per week in één van de kleutergroepen les gaan geven.
In Nederland heb ik de afgelopen jaren (parttime) les gegeven op verschillende scholen
en in verschillende groepen. De kleuters hebben altijd mijn aandacht getrokken.
Ze hebben allemaal hun eigen patroon in hun ontwikkeling, zijn grappig met taal en altijd bezig om de wereld om hen
heen te ontdekken. Ik vind het erg leuk om hen in het spelend leren en ontdekken te begeleiden.
Voor ons is Curaçao een nieuwe belevenis in de West. Jaren geleden hebben we drie jaren op Aruba gewoond, toen nog
met onze kinderen. Die zijn inmiddels (bijna) klaar met studeren en wonen en werken zelfstandig in Nederland. Ik heb me
hier op Curaçao vooral bezig gehouden met het verkennen en ontdekken van het eiland en het creatief bezig zijn met
steen, klei, drijfhout, verf en pastelkrijt.
Ik ben blij met de kans en de ruimte om mijn passie voor het onderwijs te delen op de Schroederschool. Ik zie ernaar uit
om met u en uw kind(eren) kennis te maken en samen met collega’s en ouders er een leuk en leerzaam jaar van te
maken. Tot ziens in het nieuwe schooljaar!
Wilma van Bruggen

Reminder: vacature onderwijskundig lid RvB
De RvB is op zoek naar iemand met een
onderwijskundige achtergrond die graag een
bijdrage zou willen leveren aan de RvB vanuit die
invalshoek. De vacature is te vinden op onze
facebookpagina en de website. Bent u of kent u
iemand die deze rol zou willen vervullen dan
kunt u contact opnemen via
RvB@schroederschool.net

Nieuwe OV-leden
Na de oproep voor nieuwe leden voor de OV
heeft zich een aantal ouders gemeld. De OV is blij
u te kunnen berichten dat onderstaande ouders
volgend jaar deel uit zullen maken van de OV:
Debora Bakker, moeder van Fenna (groep 1/2) en
Teije (Nijntje)
Elaine Behr, moeder van William (groep 3b),
Oliver en Matthias (groep 2b)
Stefan Coolen, vader van Chloë uit 1/2b

Andere weergave normering van Cito
Zoals u al gezien heeft, zit in het rapport van
uw kind een grafiekenuitdraai met resultaten
van de Cito-resultaten van uw kind. De
normering en de weergave zijn aangepast.
Wat is het verschil tussen de oude en de
nieuwe Cito-normering en hoe ziet de nieuwe
Cito-indeling eruit?
Wat is het verschil tussen de oude en de nieuwe
Cito normering?
De vaardigheidsscore blijft in principe gelijk
(hoeveel vragen een leerling goed beantwoord
heeft), maar de omzetting van een
vaardigheidsscore naar een niveau is
veranderd.
De verschillende groepen zijn nu gelijk
verdeeld. In de oude indeling bevatte de groep
met de hoogste score gemiddeld 25% van de
leerlingen en de groep met de laagste score
gemiddeld 10% van de leerlingen.
Waarom een nieuwe Cito-normering?
De oude verdeling was niet in evenwicht. Met
de nieuwe indeling zit er gemiddeld 20% van de
leerlingen in elke groep.
De leerlingen van nu maken de toetsen veel
beter dan de leerlingen van een aantal jaren
geleden, waardoor er onevenredig veel
leerlingen in de bovenste groep(en) scoorden.
De nieuwe normering sluit beter aan bij de
eisen van de inspectie.

Formatie
Zoals aangegeven waren we al ver met de formatie. Hieronder kunt u zien hoe de personele bezetting komend
schooljaar zal zijn. Als bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u ook de verdeling van de kinderen over de groepen.

Nijntje

Patricia Comenencia
Assistent: Shelley Schenk

p.comenencia@schroederschool.net
s.schenk@schroederschool.net

1/2A

1/2C

Theresa van der Veen
Lisette Fennema (woe)
Simone van der Linden
Wilma van Bruggen (don)
Mauke Bakx

t.vanderveen@schroederschool.net
l.fennema@schroederschool.net
s.vanderlinden@schroederschool.net
w.vanbruggen@schroederschool.net
m.bakx@schroederschool.net

3A

Melissa Neelen

m.neelen@schroederschool.net

3B

Daniëlle Fiege

d.fiege@schriederschool.net

4A
4B

Djoeke Giliam
Jolanda Bijl (woe)
Aron Binnendijk

d.giliam@schroederschool.net
j.bijl@schroederschool.net
a.binnendijk@schroederschool.net

5A

Marjoleine Dijksterhuis

m.dijksterhuis@schroederschool.net

5B

t.paap@schroederschool.net

6A

Tim Paap
Minke Arnoldussen (maa)
Annet van der Wolde

6/7B

Mariska Peters

m.peters@schroederschool.net

7A
8A

Paul van Liere
Jolanda Bijl (don)
Ted Hovelmann

p.vanliere@schroederschool.net
j.bijl@schroederschool.net
t.hovelmann@schroederschool.net

8B

Sandra Postma

s.postma@schroederschool.net

1/2B

BSO-coördinator en
pedagogisch
medewerker
Pedagogisch
medewerker

m.arnoldussen@schroederschool.net

a.vanderwolde@schroederschool.net

Maren Segijn

m.segijn@schroederschool.net

Diana Monroy

d.monroy@schroederschool.net

Meedenktank: keuzeuur en overdracht
Dit keer mocht ik met Sofie, June, Sara, Levi,
Zoey, Jelle, Lieve en Sofia rond de tafel. De
kinderen waren erg enthousiast over het
keuzeuur tijdens de evaluatie in de
meedenktank. Alle input is gedeeld met Jolanda.
Zij gaat volgend jaar de coordinatie van de
keuzeuren doen. Voor volgend jaar is in elk geval
3x een cyclus van 3 weken opgenomen in het
jaarrooster. Hopelijk zijn er volgend jaar ook veel
ouders die in een periode hun bijdrage willen
leveren. Een van de ideeen van de kinderen was
namelijk: ouders laten vertellen over hun
beroepen en oefenen met dingen uit dat beroep,
zodat je voor jezelf kunt kijken of een beroep
later wat voor je kan zijn.
Ook was er mooie input voor Karin, de nieuwe
schoolleider. Volgens de kinderen hoeft ze niet
zoveel te veranderen. Wat er nu is is goed. De
Teams, de meedenktank, het keuzeuur, het
pleinfeest moeten blijven. Het kamp mag weer
terugkomen, hutten bouwen mag volgend jaar
weer terug komen en het Open Podium mag
vaker. Het is belangrijk dat ze lief en grappig is
en leuke dingen bedenkt. En het is fijn wanneer
ze gezellig door de gangen en over het plein
loopt en gedag zegt.
Uiteraard waren er ook tips die voor een groot
deel over het plein gingen. Het plein mag nog
groener en er mogen meer speeltoestellen
komen. Daarnaast zouden ze een kantine en een
zwembad ook wel een goed idee vinden!
Gelukkig kon ik de kinderen bij veel dingen
geruststellen. Wat ze willen dat blijft, is al
opgenomen in de plannen voor volgend jaar.
Ook de wens voor vergroening wordt volgend
jaar verder opgepakt en daarnaast zal ook de
mogelijkheid van speeltoestellen onderzocht
worden.
Na mijn laatste meedenktank werden alle
kinderen getrakteerd op een spekje als dank
voor hun ‘spek’taculaire ideeen de afgelopen
drie jaar!

Devices voor toekomstige ouders groep 4
ICT devices: In de onderbouw (t/m groep 3)
hoeven de leerlingen nog geen eigen device mee
te nemen. In de klas zijn devices aanwezig
waarmee de kinderen spelenderwijs bekend
raken met het gebruik van een device. Vanaf
groep 4 werken we met een laptop en
toetsenbord. Tevens dienen kinderen een
headset mee te nemen. Er wordt dan dagelijks
op het device gewerkt. School zal de voor
kinderen benodigde programma’s verzorgen en
installeren. Omdat de school binnen een
Windowsomgeving werkt en kinderen van school
het volledige officepakket krijgen, gekoppeld aan
een e-mailadres, is het advies een Windows
laptop. Uit de praktijk blijkt dat de Windows
machines het makkelijkst met onze online
software werken en dat Windows daarbij het
minst problemen geeft. Voorkeur voor laptops
met Windows 10 and min. 8GB of RAM min.
128GB SSD/HD. Apple macOS kan ook.
Chromebook is niet het meest handig, maar
werkt wel.

Art & English
De vertrekkende gezinnen zijn druk bezig met
opruimen en het organiseren van Porch Sales.
Vaak blijven er spullen over. Je maakt ons, Miss
Margarita en de BSO, blij met het volgende:
- Witte (hoes)lakens (of in lichte kleuren, vlekken
zijn geen probleem)
- Plastic bordjes en -bakjes
- Tijdschriften
- Kranten
- Knutselmaterialen voor de BSO

Vaccinaties GGD
Het is gebruikelijk dat de GGD, voor ouders die
hier gebruik van willen maken, jaarlijks op school
komt voor de vaccinaties uit het
rijksvaccinatieprogramma. Dit zal dit schooljaar
niet meer gebeuren, maar volgend jaar komt er
vanzelf via school een brief vanuit de GGD, zodat
ouders, die dat willen, gebruik kunnen maken
van de vaccinatiemogelijkheid.

Verkeerssituatie
De verkeerssituatie heeft nog steeds onze
aandacht. Het plan is om het aantal
parkeerplaatsen bij de boom voor de school
verder uit te breiden, zodat hier extra plaatsen
komen en een rijroute ontstaat. Daarnaast
worden drempels en zebrapaden voor de school
gemaakt. Een mooie volgende stap in het
vergroten van de verkeersveiligheid.

Zonnepanelen
Ook zonnepanelen zullen op termijn het dak van
onze BSO gaan sieren. Wanneer de aanleg
begint, is op dit moment nog niet zeker, maar
wel dat ze er gaan komen. Uiteraard voorzien
van een display waarop de kinderen kunnen zien
hoeveel energie de zon ons geeft.

De laatste schooldag
Op de laatste schooldag nemen we afscheid
van de kinderen en de leerkrachten die
vertrekken. Voor het afscheid zijn alle ouders
welkom om samen het begin van de vakantie
in te luiden. U bent vanaf 12.10 uur van harte
welkom op het plein om de vertrekkende
kinderen en leerkrachten uit te zwaaien en
samen af te tellen naar de zomervakantie.

Het einde van het schooljaar komt langzaam
in zicht...ook voor onze bibliotheek.
De schoolbibliotheek is vanaf 13 juni gesloten,
er kunnen geen boeken meer geleend
worden.
Voor de boeken die niet (op tijd) ingeleverd
worden, krijgen de ouders per mail een
rekening toegestuurd welke voor de
zomervakantie contant bij de administratie
voldaan kan worden.
Bent u een van de ouders die gaat verhuizen
of gaat u gewoon lekker de boekenkast
opruimen? Wilt u dan onze schoolbibliotheek
niet vergeten?!!! Wij nemen graag boeken
van u over (evt. tegen vergoeding).
Een aantal van onze bibliotheekouders zal ook
vertrekken. Lijkt het u leuk om in de
schoolbibliotheek te komen helpen komend
schooljaar?
Heeft u vragen, wilt u zich opgeven als
bibliotheekouder of heeft u boeken voor
ons? Neem even contact op met Simone
(groep 1/2b):
s.vanderlinden@schroederschool.net

Brengen en halen schooljaar 2022-2023
Groep 3 t/m 8
Vanaf 7.00 uur is er toezicht op het plein van de
middenbouw en op het grote plein.
Om de leertijd zo effectief mogelijk te
gebruiken, gaat er zowel voor schooltijd als bij
het einde van de pauze 3 minuten voor de
aanvang van de lestijd een eerste bel, zodat
leerlingen en leraren zich naar hun lokaal
kunnen begeven. Bij de tweede bel (aanvang
lestijd) is iedereen in het lokaal en kunnen de
lessen meteen beginnen.
We verwachten de leerlingen op tijd op school.
De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 gaan
zelfstandig naar hun lokaal en ouders nemen
afscheid van hun kind bij de poort.
Om 12.30 uur gaat het grote hek open en
kunnen ouders het plein op om hun kinderen
op te halen. Leerlingen lopen zelf naar hun
ouders.

Nijntje en groep 1/2
Nijntje start om half acht (inloop van 7.15 uur tot
7.30 uur), ophalen kan vanaf 12.00 uur.

Geen enkele leerling mag aan het einde van de
schooltijd zonder begeleiding van een
volwassene het schoolterrein verlaten.
Uitsluitend het grote hek aan de St.
Michielsweg dient tussen 12.30 uur en 12.45
uur als in- en uitgang en hier staat altijd een
medewerker.
De voordeur is vanaf 12.15 uur - 13.00 uur
gesloten voor de rust in de school.
Uiteraard kunt u bij het ophalen ook de
leerkracht kort spreken. Wilt u een uitgebreid
gesprek, dan kunt u een afspraak maken met de
leerkracht.
Verlofaanvraag zomervakantie
Onze zomervakantie start eerder dan de
reguliere lokale vakanties. Daarom wijzen we u
graag op het volgende, mocht u voornemens
zijn in deze week het eiland te verlaten, dan
dient u bij de immigratie een verlofbrief te
laten zien. U kunt een verlofbrief voor onze
afwijkende verlofdagen bij de administratie
aanvragen via s.cras@schroederschool.net. Zie
bijlage
Afwijkende vakantiedagen:
4 t/m 6 juli 2022
12 t/m 19 augustus 2022

Ook de groepen 1/2 hebben inloop van 7.15 uur
tot 7:30 uur. Op maandag en vrijdag mogen de
ouders mee naar binnen en op de andere dagen
worden de kinderen bij de deur ontvangen door
de leerkracht. Om 12:30 uur gaat de bel en
gaat het grote hek open. Ouders kunnen hun
kind dan bij de klas ophalen.
In alle groepen starten we de dag met vaste
routines: de leerkrachten ontvangen de
kinderen bij de deur en wordt er gestart met
het doornemen van de dagplanning.

Vertrekkende ouders:
Ouders die het eiland verlaten, hebben de
volgende documenten nodig (immigratie) :
1. Uitschrijvingsformulier school( wordt as
maandag uitgedeeld)
2. Verlofformulier
3. Uitschrijving bevolkingsregister Kranshi

