
 

 

 

 

Nieuwsbrief nummer 3 

7 september 2018 

 

Beste ouders en verzorgers, 

We zijn nog maar net begonnen en de schoolreis staat al weer voor de deur. We 
beginnen met informatie van de schoolreiscommissie: 

Binnenkort is het alweer zover, dan gaan 
wij op schoolreis, dit jaar aan het begin 
van het schooljaar, namelijk vrijdag 14 
september. 
 
De groepen 1/2 gaan naar Plaswijck Park. 
De groepen 3, ¾ en 4 gaan naar Dippie 
Doe. 
De groepen 5, 5/6 en 6 gaan naar Drievliet. 
Groep 7 gaat naar De Efteling 
 
Op deze dag komen de kinderen op de 
gewone tijd naar school. 
 

De groepen 1/2 zullen om 9.15 uur vertrekken aan de voorkant van de school vanaf de kiss-and-ride 
strook, deze zal dan ook afgezet worden, graag hier niet parkeren. 
 
De groepen 3, 3/4 en 4 vertrekken om 8.30 uur aan de voorkant van de school vanaf de kiss and ride 
strook.   
 
De groepen 5, 5/6 en 6 vertrekken om 9.30 uur vanaf de parkeerplaats van Dirk v/d Broek. 
 
Groep 7 vertrekt om 8.30 uur vanaf de parkeerplaats van Dirk v/d Broek. 
 
 De groepen 1 t/m 4 hebben GEEN geld nodig. 
De groepen 5, 5/6 en 6 mogen 5 euro (en echt niet meer!!) meenemen. 
De kinderen van groep 7 mogen 15 euro meenemen (ook niet meer). Hier kunnen zij later op de dag 
ook nog wat eten en drinken van kopen i.v.m. de late terugkomst. 

Wilt u uw kind een rugzak meegeven en geen tas die in de hand gedragen moet worden. In die 
rugzak stopt u een lunchpakketje, wat drinken voor de hele dag (graag pakjes en geen bekers) en 



uiteraard wat lekkers. Maak de tassen niet te zwaar. De kinderen zullen namelijk hun eigen tas 
moeten dragen. 
Graag de rugtas voorzien van naam. 
 
Let op dat de kinderen goede schoenen aan hebben en makkelijk zittende kleding. 
Ook het Violier shirt zal door ELK kind gedragen worden, maar dit zal iets anders gaan dan normaal. 
Elk kind krijgt een shirt vanuit school de donderdag voor de schoolreis mee naar huis. Dit shirt 
MOETEN zij op vrijdag aan hebben als zij op school komen. Het shirt blijft eigendom van school. We 
vragen u het shirt maandag na de schoolreis weer op school in te leveren. Er zal per klas gevraagd 
worden of er een ouder is die deze shirts wil wassen.  
 

De kinderen t/m groep 6 krijgen van de leerkracht een bandje om waar hun naam, naam van de 
school en het telefoonnummer op staat. 

De kinderen van de groepen 1/2 zullen om ongeveer 15.15 uur weer terug bij school zijn.  
De kinderen van groep 3, 3/4 en 4 zullen om ongeveer 17.30 uur terug op school zijn.. 
De kinderen van groep 5, 5/6 en 6 zullen om ongeveer 17.45 uur terug zijn op school. 
De kinderen van groep 7 zullen tussen 19.00 en 19.30 uur terug zijn op school. 
 
De tijden van terugkomst zijn ruim gerekend, afhankelijk van het verkeer, het kan dus ook iets eerder 
zijn, maar ook iets later. 

We hebben er zin in en gaan er een mooie gezellige dag van maken. 

 

Nieuws van de bibliotheek: Kinderboekenweek 3 tot en met 14 oktober  

De	Bibliotheek	Schiedam	organiseert	dit	jaar	in	samenwerking	met	de	Ballet-	en	
Dansstudio	Schiedam,	muziekvereniging	Sint	Radboud	en	het	Schiedams	Boekhuis	drie	
activiteiten	tijdens	de	Kinderboekenweek.	Met	veel	plezier	nodigen	we	alle	leerlingen	
van	de	basisscholen	in	Schiedam	uit	voor	deze	gratis	activiteiten.		

*	Za	6	oktober	–	Theatervoorstelling	‘Kom	erbij’	van	
15.00	tot	16.00	uur	in	het	Wennekerpand	voor	
kinderen	van	7	t/m	12	jaar.	Een	wervelende	
voorstelling	met	swingende	dansshow	van	de	
Ballet-	en	dansstudio	Schiedam,	feestelijke	muziek	
van	de	muziekvereniging	Sint	Radboud,	
verrassende	Vriendentest	van	de	Bibliotheek	
Schiedam	en	een	aantal	surprises.		

Kaartjes	kun	je	ophalen	bij	de	servicebalie	van	de	
Korenbeurs,	jeugdbibliotheek	de	Klinker	of	de	
bibliotheek	in	Singel	24.	Meer	informatie	op	
www.debibliotheekschiedam.nl		

*	Wo	10	oktober	–	Milja	Praagman	(maker	van	het	
prentenboek	van	de	KBW)	geeft	van	14.00	tot	15.30	

uur	een	workshop	‘tovertekenen’	voor	kinderen	van	4	t/m	7	jaar	in	de	Bibliotheek	in	de	
Korenbeurs.		



*	Wo	10	oktober	–	Milja	Praagman	geeft	van	16.00	tot	17.00	uur	een	presentatie	bij	het	
Schiedams	Boekhuis	waar	zij	haar	nieuwste	prentenboek	‘Kom	erbij’	voorleest,	een	
tovertekenquiz	en	een	signeersessie	houdt	voor	kinderen	van	4	t/m	7	jaar.		

Meer	informatie	en	aanmelden	via	de	agenda	van	de	website	van	de	bibliotheek.	
www.debibliotheekschiedam.nl		

Hierbij	ontvangt	u	ook	een	aantal	posters	op	A3	en	A4	formaat.	Zou	u	deze	onder	de	
aandacht	van	uw	leerlingen	willen	brengen.	Heeft	u	nog	vragen?	Bel	op	ma,	di,do	en	vrij	
op	714	6336	of	mail	jmaarschalk@debibliotheekschiedam.nl.		

Met	vriendelijke	groet,		

de	Bibliotheek	Schiedam		

Jenny	Maarschalk	–	Programmering	

	

Nieuws	van	de	gemeente:	Onderzoek	Herinvoering	Schoolzwemmen	

Op 3 juli 2018 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen rond de mogelijke herinvoering van 
schoolzwemmen. Om het verzoek aan het 
college uit te voeren zijn een aantal 
stappen nodig. 
 
Wat wil de gemeente op korte termijn helder 
krijgen: 
a.            Hoe staat het met het diplomabezit 
van schoolverlaters groep 8? 
b.            Is er draagvlak bij de 
schoolbesturen/scholen voor een mogelijke 
herinvoering van het schoolzwemmen? 
c.            Is er draagvlak bij de ouders voor 
een mogelijke herinvoering van het 
schoolzwemmen? 
 
 
Ad a:Via bijgevoegd inventarisatieformulier 
voor elke (speciale) basisschool/ school 
voor primair onderwijs. 
Dit formulier is bijgevoegd.  
Ad b:Via een open vraag, gericht aan de 
schoolbesturen, maar natuurlijk op te halen 
bij de afzonderlijke scholen (bv bij het 
directieberaad) 
Ad c: Via een open vraag, gericht aan de 
GMR-en, van de betreffende 
schoolbesturen primair onderwijs 
 
 
 
 

Wij zullen de komende week in groep 8 inventariseren of en welke diploma’s de leerlingen hebben 
behaald en daarvoor het inventarisatieformulier gebruiken. In de directieberaden van verschillende 
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Motie: Herinvoeren van schoolzwemmen

De gemeenteraad van Schiedam, in vergadering bijeen op 3juli 2018 ter bespreking van deZomernota 2019,

constaterende dat:

> teveel kinderen de basisschool verlaten zonder een A-diploma zwemmen;> zwembaden geconfronteerd worden met kinderen die niet (goed genoeg) kunnenzwemmen;
Schiedam een waterrjke omgeving is;
(bijna) alle partijen tijdens de campagnepenode positief hebben gereageerd op destelling over zwemles voor alle kinderen;

Overwegende dat:

> Niet alle ouders de kosten voor een A-diploma kunnen dragen;Niet alle ouders de mogelijkheid hebben (niet alleen financieel) om de kinderen naareen zwembad te brengen;

van mening zijnde dat:

> de ouders primair verantwoordelijk zijn voor de zwemvaardigheden van hun kinderen;> de gemeente echter ook verantwoordelijk is voor de veiligheid van Schiedamsekinderen;

verzoekt het college:

> om in gesprek te gaan met ouders, zwembaden en scholen over schoolzwemmen,wat dit zou gaan kosten, wat de mogelijkheden zijn en welke bijdrage de gemeentedaaraan kan leveren;
> de gemeenteraad v5ôr de behandeling van de begroting 2019 te informeren over destand van zaken.

En gaat over tot de orde van de dag,

Fractie Denk Schie m SP S

ifPolat

ilE Denk Uchiedam



stichtingen zal over de wenselijkheid een uitspraak worden gedaan. In 
de Medezeggenschapsraad zal dit punt op de eerstvolgende 
vergadering besproken worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

 

 
 

 

Jeugdfonds Sport & Cultuur 

Wil uw zoon of dochter sporten of aan cultuur (muziek, theater, dansen) deelnemen? Maar heeft u 
daarvoor niet voldoende geld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan u helpen!  
 
Wat betaalt dit fonds? 
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie en eventuele kleding en/of attributen die nodig 
zijn.  
 
Hoe vraag je aan? 
Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen, dat kan alleen gedaan worden door intermediairs. Een 
intermediair is een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding en verzorging van 
het kind. Denk hierbij aan een leerkracht (basis- en middelbare school), jeugdhulpverlener, 
schuldhulpverlener, sportbuurtcoach, huisarts of een maatschappelijk werker.  
Op onze school is onze gezinsspecialist Celine intermediair. Zij kan voor uw zoon/dochter de 
aanvraag indienen. Celine is de opvolgster van Marianne Barends. Zij is op de dinsdagen aanwezig 
op onze school. Vraag via Mariska of Betty als u een aanvraag wilt doen en wil weten waar Celine 
te vinden is. 

Op www.jeugdfondssportencultuur.nl/zuid-holland staan alle spelregels en een overzicht met 
intermediairs. 

 

Van een aantal ouders kregen wij de opmerking dat zij het 
aantal berichten dat via Parro binnenkomt per dag toch wel een beetje als te gortig ervaren. Dat 
komt met name doordat alle activiteiten van het gehele schooljaar in de kalander verwerkt 
worden. Bij de invoer van ieder agenda-item ontvangt u een melding. Als de agenda verwerkt is en 
compleet in Parro staat krijgt u hiervan uiteraard geen meldingen meer. Vindt u de meldingen 
vervelend, dan kunt u het ontvangen van berichten tijdelijk uitzetten door rechts onderaan           



“ instellingen” aan te klikken en “ markeer alles als gelezen” tijdelijk te activeren. U krijgt dan 
geen meldingen meer. 

Vergeet het daarna niet weer aan te zetten ander krijgt u geen push meldingen meer. U kunt bij 
instellingen ook aangeven binnen welke tijd u wel of geen push meldingen wilt ontvangen. 

 

Proefles ‘De KunstKlas’ 
 
Zin in creatief bezig zijn in het Stedelijk 
Museum Schiedam? Meld jezelf of je 
(klein)kind aan voor de gratis proefles op 
zaterdag 8 september. De KunstKlas begint 
met kijken. Samen bekijken we een of twee 
kunstwerken, daarna ga je aan de slag. 
Daarbij maak je kennis met verschillende 
materialen en creatieve technieken.  
 
Koningin 
De Kunstklassen zijn een idee van Pierre 
Janssen, oud-conservator/directeur van het 
Stedelijk Museum Schiedam. Veel 

Schiedammers hebben bij de KunstKlassen hun eerste creatieve stappen gezet. De 
workshops waren zo vernieuwend dat Pierre Janssen erover mocht vertellen in de Ridderzaal 
in Den Haag in het bijzijn van de koningin. Daar liet hij ook tekeningen zien uit de 
Schiedamse KunstKlassen. Leuk om te weten dat de Kunstklassen in ons museum zo’n 
interessante achtergrond hebben. 
 
Praktisch 
Gratis proefles op zaterdag 8 september 2018 
11.00 - 12.00 uur, proefles voor kinderen 4 t/m 7 jaar  
12.30 - 13.30 uur, proefles voor kinderen van 8 t/m 12 jaar 
14.00 - 15.00 uur, proefles voor volwassenen 
Heb je de smaak te pakken? Schrijf je dan gelijk in voor de workshopreeks KunstKlassen 
2018-2019. 

http://stedelijkmuseumschiedam.nl/nl/activiteiten/kunstklassen-volwassenen-en-kinderen 
  
 

Tenslotte nog iets over school zelf: De Informatieavonden 

Deze week op dinsdag en donderdag vinden informatieavonden plaats. De leerkrachten willen graag 
op tijd beginnen. Het is fijn als u hieraan wilt meewerken omdat het lastig is na aanvang te moeten 
onderbreken om de deur te openen. Namens de leerkrachten alvast bedankt! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


