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Infoblad 12 Schooljaar 2018-2019

Agenda
Dinsdag 26 maart

Zaterdag 30 maart

Donderdag 28 maart

Donderdag 4 april

Workshop voor ouders:
‘ Koken met moeder Samara ’

Juf Romina Ferrari naar Suriname.
Studiereis vanuit Stichting Sirius.

Workshop voor ouders:
‘ Informatie over MaDi ‘

Kunstschooldag groep 7/8

Algemene informatie
Om u een inkijkje te geven van wat de leerlingen zoal doen en leren op school,
zullen wij af en toe een berichtje van leerlingen plaatsen.
Dit keer: Jaimy en Jared in het zelfstandig werklokaal.
Aan welk doel werken jullie?
Jaimy: Ik werk aan mijn rekenwerkblad; deelsommen oplossen.
Jared: Ik probeer op een hogere niveau te komen bij het optellen
en aftrekken van breuken.
Hoe gaan jullie dat doel bereiken?
Jaimy: Ik ga hard werken zodat ik het rekenwerkblad af krijg,
voordat de workshop afgelopen is.
Jared: Door eerst na te denken: “ Hoe heb ik het tijdens de
rekenworkshop geleerd? ” en dan zoveel sommen mogelijk op
breuken.nl oefenen.
Hoe vier je dat je jouw doel gehaald hebt?
Jaimy: Er is niet echt iets om te vieren, want de werkbladen moeten gewoon gemaakt worden.
Jared: Ik vind het leuk als ik mijn doel behaald heb. Want dan kan ik tegen mezelf zeggen dat ik
op een hoger niveau ben gekomen en in de toekomst een goede baan kan krijgen.
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Snoep, speelgoed, geld en andere waardevolle spullen
Er zijn nog steeds veel leerlingen die snoep, speelgoed en zelfs geld mee naar school nemen.
Deze spullen horen niet op school. Ze hebben ze niet nodig en de afspraak is dat deze spullen
niet meegenomen worden. Soms raken leerlingen deze spullen kwijt, het gaat kapot of ze
krijgen er een ruzie over. Dan is er veel verdriet, wat voorkomen had kunnen worden. Een
mobiele telefoon hoeft ook niet mee. U kunt naar de school bellen, als u uw kind wilt spreken.
Wij zijn niet aansprakelijk voor het kwijtraken of kapot gaan van deze spullen, als u toch toelaat
dat uw kind deze spullen mee naar school neemt. Wanneer er een speciale reden is dat uw kind
een mobiele telefoon of geld mee naar school moet nemen, kunt u dit overleggen met de
leerkracht. De leerkracht kan dan de spullen tijdelijk in beheer houden tot einde schooldag. Uw
kind kan dan de spullen om 15.15 weer ophalen.

Workshops voor ouders
Workshop: Johnny Cake maken
Na de succesvolle workshop ‘ Koken met Shida ‘ volgt er een
tweede kookworkshop voor ouders. Samara, moeder van Jaimy
(gr6) en Dyalan (gr8) heeft als specialiteit het maken van de
bekende Antilliaanse Johny Cake. Haar favoriete recept wil zij
graag met u delen. Dinsdag 26 maart kunt u in het ouderatelier
van haar leren hoe het moet. Ook als u het al kent, bent u van harte welkom. Het is een
gezellige samenkomst voor ouders die het leuk vinden om met elkaar iets te doen.
Workshop: Informatie over MaDi, maatschappelijke
dienstverlening Zuidoost
Gerani Groenbast houdt wekelijks spreekuur op onze school. Elke
maandag van 8.15 tot 10.15 is zij bij ons op school om ouders bij te
staan die hulp nodig hebben bij sociale, financiële of persoonlijke problemen. Op donderdag 4
april geeft zij een informatiebijeenkomst over wat zij precies kan doen voor u. Zij vertelt voor
welke zaken u haar hulp in kunt schakelen. Ze geeft informatie over verschillende financiële
mogelijkheden zoals de Stadspas, het sport en cultuurfonds en hoe zij hulp kan bieden bij
huisvesting, relatieproblemen en andere moeilijke situaties waar u misschien mee te maken kunt
hebben.

