NIEUWSBRIEF 12-09-2022
Agenda
12/9 – 29/9
3/10 - 7/10
10/10

Start Curaçao Project
Tussenvakantie
Dia di Bandera Korsou

Beste ouders/ verzorgers,
We zijn al bijna weer een maand op school.
Wat gaat de tijd toch snel! Hierbij vindt u
informatie voor de komende week/weken
en wensen wij u alvast een bon wikent.

16/9
19/9 - 23/9

Rapporten mee
OKL-gesprekken

Het Curaçaoproject
Op maandag 12 september starten we met het
Curaçaoproject.
Tijdens de opening gaan we de vlag hijsen en
het Curaçaose volkslied zingen.
De kinderen dragen blauw met gele kleding.
Alle groepen werken aan verschillende
thema’s over Curaçao.

Dit zijn de thema’s:
Groepen
Nijntje en 1 en 2
3 en 4
5 en 6
7 en 8

Thema
Onderwaterwereld
Vogels en
koudbloedige dieren
De kust en de
mangroven
Het ontstaan van
Curaçao, gesteenten
en fossielen

➢ Ook zullen er natuur-, geschiedenis-,
aardrijkskunde- en cultuurlessen zijn.
➢ Alle kinderen krijgen een workshop met
Curaçaose dans.
➢ Op 15 september is er een clean up
rondom de school. Uw kind krijgt
hiervoor van school plastic
handschoenen.
➢ Op 21 september gaan alle kinderen
domino spelen op het schoolplein.
➢ Iedere groep gaat op excursie. Hierover
krijgt u nog informatie via de
leerkrachten. Er zullen rijouders nodig
zijn.
➢ De sluiting vindt plaats op 29
september. De kinderen gaan dan
elkaars kunstwerken bekijken.
Groeten van de Curaçaocommissie
Ouder-Kind-Leerkracht gesprekken
Vanaf maandag 19 t/m vrijdag 23 september
zijn er weer OKL-gesprekken.
Via Parro ontvangt u een melding voor het
inschrijven van uw kind(eren). U kunt zelf het
gesprek op een gewenste dag en tijd inplannen.
Ouders die meerdere kinderen op de
Schroederschool hebben, kunnen dit doen
vanaf maandag 12 september.
Alle leerkrachten zullen in ieder geval op
dinsdag en donderdag beschikbaar zijn.
Alle andere ouders zullen via Parro een melding
krijgen dat ze zich vanaf dinsdag 13 september
kunnen inschrijven voor de gesprekken. Houd
er rekening mee dat u zich op tijd inschrijft, de
inschrijving sluit vrijdag 16 september.
Gevraagd: hulpouders voor Keuzeuur
Wat is keuzeuur?
Tijdens keuzeuur mogen kinderen zich
inschrijven voor een activiteit waar hun
interesse ligt.
Dit kunnen activiteiten zijn zoals bijvoorbeeld:
drama, zingen, dans, knutselen, bouwen,
boetseren, tuinieren, foto/film maken en
bewerken, computervaardigheden, yoga, sport,
koken/bakken etc.

Wanneer zijn de keuzeuren?
Deze zijn 3x per jaar in een cyclus van 3
weken achter elkaar met dezelfde groep. De
groepen zijn gemixt en we werken met
kleine groepjes.
➢ Periode 1: 20 okt. -27 okt. – 3 nov.
➢ Periode 2: 12 jan. - 19 jan. - 26 jan.
➢ Periode 3: 20 apr.- 26 apr.- 4 mei
Wij zoeken ouders die een activiteit willen
verzorgen. Als u zich wilt aanmelden maar
niet voor alle perioden, dan kan dat
natuurlijk ook.
U kunt mij t/m vrijdag 16 september mailen
en aangeven om wat voor activiteit het gaat
en welke materialen u nodig heeft.
Mocht u meer informatie nodig hebben, dan
kunt u altijd contact met mij opnemen.
Daarnaast zoek ik een ouder die samen met
mij de coördinatie van de keuzeuren op wil
pakken.
Ook hiervoor kunt u met mij contact
opnemen als u meer informatie wilt over
wat de coördinatie inhoudt.
Met vriendelijke groeten,
Jolanda Bijl
Docent Leerlab
j.bijl@schroederschool.net
Leerlingvolgtoetsen
Citotoetsen: Cito is vorig jaar gestart met het
vernieuwen van de huidige citotoetsen. Het
is een heel nieuw digitaal platvorm
geworden. Het heet " leerling in beeld".
Vanaf volgend jaar moeten alle scholen, die
met citotoetsen willen blijven werken,
overstappen naar " leerling in beeld ". Voor
onze school is het afgelopen week besteld.
In januari gaan de kinderen dus werken met
de nieuwe digitale toetsen (groep 3 op
papier).
Schroederschool t-shirts
Volgende week krijgen alle nieuwe
leerlingen een Schroederschool t-shirt. Als
uw kind een school t-shirt heeft dat te klein
is, kunt u bij de administratie een nieuwe
kopen voor nafl. 15,00.

Zwerfboeken
In de hal van onze school staat een
zwerfboekenkast.
Hierin liggen boeken en tijdschriften die u kunt
lenen, lezen en weer doorgeven.
Als u thuis boeken en tijdschriften heeft die u
niet meer leest en u vindt dit een mooie
bestemming voor uw boeken en tijdschriften,
dan zijn ze van harte welkom!
Veel leesplezier toegewenst!

Gratis Digi-biebboeken lezen
Voor alle leerlingen van de bij NOB aangesloten
(ook Schroederschool) scholen is er een gratis
account beschikbaar voor de Openbare
Bibliotheek Amsterdam.
Met dit account kunnen leerlingen gratis
e-boeken lenen en lezen op een e-reader, iPad of
andere geschikte tablet. Bent u geïnteresseerd in
een digitaal jeugdlidmaatschap van de OBA?
Stuur dan een email naar Sharrey met als
onderwerp “OBA” met daarin de gegevens van
uw kind. (voornaam, achternaam,
geboortedatum (dag-maand-jaar) en emailadres)
Om aan te melden is er voor ieder kind een
uniek e-mailadres nodig. Dat kan een emailadres van het kind zijn, maar ook van een
ouder. Na enkele weken ontvangt u op het
doorgegeven e-mailadres de gegevens waarmee
een webaccount aangemaakt kan worden voor
het kind.

Hulpouder gezocht!
Het nieuwe schooljaar is begonnen en gelukkig
kunnen we de coronateugels dit jaar een beetje
laten vieren. Dat betekent ook dat er weer
meer inbreng en betrokkenheid van ouders kan
zijn op school!
De OV behartigt de belangen van alle ouders en
levert een bijdrage aan de kwaliteit van het
onderwijs en de school. Maar daarnaast
vervullen we vanaf nu ook een coördinerende
rol tussen leerkrachten en ouders bij het
organiseren van evenementen. We zullen
daarom regelmatig vanaf deze plek een oproep
plaatsen. Zoals nu.

De Schroederschool doet ook mee
Op zaterdag 17 september is het World
Cleanup Day op Curaçao.
Daar gaan we als school ook aandacht aan
besteden.
Volgende week donderdag is er Cleanup
rondom school. De kinderen krijgen hiervoor
plastic handschoenen van school.
Gezocht: Ouder met pick-up truck die op
Cleanup Day donderdag 15 september tussen
7.30 en 8.30 uur langs de groepen kan rijden
om de volle vuilniszakken op te pikken.
Je kunt je aanmelden via
OV@schroederschool.net.
Alvast bedankt!
De OuderVertegenwoordiging

