Nieuwsbrief 12 april 2019
Oproep hulpouders voor het MIDSOMMARFEEST op 21 juni
Op 21 juni wordt zoals u inmiddels heeft vernomen een Midsommarfeest georganiseerd op
de pleinen van de Vlinder en de Violier. Er komt een podium met optredens in Zweedse
sferen. Daarnaast wat hapjes en drankjes van Pippi Langkous en de Vikingen: er zal van
alles te beleven zijn.
Het feest wordt in samenwerking met de Stichting Mooiwerk georganiseerd.
Voor de werkgroep zijn we op zoek naar ouders/wijkbewoner die willen meedenken en
hand&span diensten kunnen verrichten.
Wilt u helpen en heeft u daar zin in, neem dan contact op met :Tamara Hofman
Cultuurscout Schiedam Noordrand- Stichting MooiWerk – 06 20058625. Uw hulp wordt zeer
op prijs gesteld.

Ouderbijdrage

Via Parro heeft u al bericht ontvangen over de vrijwillige ouderbijdrage.Van een aantal
ouders hoorden wij dat zij maar voor één kind een Club Collect bericht hebben ontvangen en
voor het andere kind niet. Dit verklaart waarschijnlijk waarom er voor 71 kinderen nog niet is
betaald. Als dat het geval is wilt u mij dat laten weten of een mailtje sturen aan
swertzsandra@gmail.com. In de vorige Nieuwsbrief stond dat u het geld voor het kind
waarvoor nog niet betaald is ook direct kunt storten op de rekening van de school.

Naar aanleiding hiervan wil ik wat nader ingaan op het fenomeen vrijwillige ouderbijdrage.
De vrijwillige ouderbijdrage wordt gebruikt om zaken te bekostigen die buiten het
onderwijsprogramma vallen; die dus niet van het schoolbudget bekostigd mogen
worden.Grof gezegd is het schoolbudget voor het betalen van de salarissen, het onderhoud
van het gebouw en het aanschaffen van leermiddelen en meubilair. Op basis van het aantal
leerlingen op 1 oktober wordt het schoolbudget bepaald. Per leerling wordt een bedrag
uitgekeerd op basis van het opleidingsniveau van de ouders. Over dit totale bedrag wordt
een begroting gemaakt. Een deel van het bedrag wordt bovenschools door Primo
“afgeroomd”. Hiervan betaalt de Stichting een aantal bovenschoolse zaken zoals het
Meerjarenonderhoudsplan van de scholen (MOB) en de mensen die werken in de invalpool,
de salarisadministratie etc.
De begroting moet goedgekeurd worden door de MR van de school en door het bestuur.
Aan het eind controleert de accountant of alles correct is uitgegegeven volgens de begroting
dus of de school het geld heeft gebruikt waar het voor bedoeld is.
Educatieve uitstapjes vallen binnen het programma en kunnen ook vaak begroot worden
door aparte subsidies zoals Brede Schoolgeld en de Muziekimpuls. Ook deze aparte
subsidies moeten achteraf verantwoord worden.
Sinterklaasviering, cadeautjes, schoolreisje en allerlei traktaties en kosten voor andere
vieringen zoals paasontbijt etc. vallen daar niet onder. Deze worden betaald van de
ouderbijdrage. De ouderraad probeert kostendekkend te werken en zorgt tegelijkertijd voor
een buffer in het geval er door de ouders om wat voor reden dan ook niet betaald kan
worden. We willen uiteraard geen kinderen uitsluiten van wat voor evenement dan ook
indien de ouders geen ouderbijdrage kunnen betalen.
Als er minder ouderbijdrage binnenkomt kan er minder worden georganiseerd of worden er
minder dure schoolreisjes gepland.
Soms wordt het vergeten om de ouderbijdrage te betalen of men vindt het vanwege het
vrijwillige karakter niet nodig om te betalen. Ik hoop dat ik met de bovenstaande uitleg
meerdere van de 71 ouders over de brug kan trekken om alsnog te betalen en laat het
alsjeblieft even weten als u maar voor een kind een Club Collect uitnodiging hebt gekregen.

Bijenhotel
Afgelopen maandag is er op ons plein een
bijenhotel opgehangen.
Waarom is het nodig?
(W¡lde) bijen hebben het moeilijk. Steeds
meer gaan er dood. Ruim 75 % van onze
voedselgewassen is afhankelijk van bestuiving
door insecten. We moeten én we kunnen er
iets aan doen. Door te zorgen voor voedsel
(planten, struiken en bomen met bloemen) en
nestelplekjes, zoals een bijenhotel, helpen wij
de bijen beter te leven. De provincie Zuid-Holland steunt onze actie voor bijen. Wij
hebben daarom een bijenhotel van de provincie ontvangen, waarmee wij deze
natuurhelden kunnen helpen.

Is het veilig? Bijen en kinderen kan dat wel samen? Ja, dat kan! In de bijenhotels
nestelen wilde bijen, die leven alleen. Ze hebben geen bijenvolk om te verdedigen
en steken daarom niet. Ze kunnen wel per ongeluk prikken, maar dit is een klein
prikje en veroorzaakt geen allergische reactie. Kinderen en volwassenen hebben
dus geen last van de bijen.
In totaal zijn er circa 360 soorten wilde bijen. Heel veel daarvan maken ook holletjes
in de grond of in holle stengels. Sommige daarvan verzamelen stuifmeel van elke
bloem en andere zijn kieskeurig.
Waaraan draagt het bij? Met onze actie dragen wij bij aan een groot Zuid-Hollands
bijenlandschap, waarin de natuur, de kinderen en de volwassenen opbloeien. Een
bijenlandschap is een groot netwerk van tuintjes, terreinen, bermen, akkerranden en
groengebieden, met heel veel bloemen. De bij kan zo van het ene gebied met
voldoende stuifmeel, nectar en nestelplekjes naar het andere vliegen.
Wat kunnen wij uitdragen? Bekijk via de bijencampagne kaart de grootste hotelketen
van Zuid-Holland.
Geïnspireerd? Kom ook in actie en kijk op Nederlandzoemt.nl of Bijenlandschap.nl
wat jij kan doen. Buzz mee over jouw bijenactie via # bezigebijtjes of tag ons via
facebook @ Groene Cirkel Bijenlandschap.
IEP toets groep 8 en entreetoets groep 7
Aanstaande dinsdag en
woensdag wordt door de
groepen 8 de IEP eindtoets
gemaakt. Vorig jaar hebben we
de onderstaande informatie via
de Nieuwsbrief met u gedeeld.
Voor de nieuwe groep 7 en 8
ouders bij deze nog eens
informatie en uitleg over de Iep
eindtoets en de Entree toetsen
voor de groep 7 kinderen.
De IEP-toets is de eindtoets die wij
gebruiken voor groep 8. Voorheen was
Cito de enige aanbieder, maar
tegenwoordig hebben wij keuze uit een
aantal Cotan gecertificeerde toetsen.
Wij hebben 3 jaar geleden voor IEP
gekozen en deze toets bevalt heel
goed. Hij is overzichtelijk voor de
kinderen en heeft elke dag een
onderdeel taal en een onderdeel
rekenen. In de ochtend werken zij aan
de toets en in de middag is er een gewoon programma.
Het zijn zowel meerkeuze als open vragen. De toets vindt dit jaar plaats op 16 en 17 april.

Na afloop van deze 2 dagen worden de toetsboekjes door een koerier opgehaald en
nagekeken door bureau ICE (maker van de IEP- toets). Na enkele weken volgt dan het
uitslagformulier.
De uitslag is niet meer doorslaggevend voor het schooladvies, het definitieve advies is al
voor de voorjaarsvakantie gegeven. Wel kan een advies heroverwogen worden wanneer de
toets beter gemaakt is dan verwacht. Dit gebeurt in overleg met ouders.
Meer informatie over de IEP toets kunt u vinden op:
https://www.bureau-ice.nl/basisonderwijs/voor-ouders/

De entreetoets is een toets die alle leerlingen van groep 7 maken aan het eind van het
schooljaar. Deze toetsen zijn vergelijkbaar met de Cito toetsen zoals de kinderen deze 2x
per jaar maken. Op donderdag 22 mei starten de kinderen en op 28 mei maken zij de laatste
toetsen. In de ochtend zullen zij bezig zijn met de toetsen, in de middagen is er een gewoon
programma. De toetsen bestaan uit taal, rekenen, lezen en spelling (ook werkwoorden).
Wanneer iedereen klaar is met de toetsen worden de antwoordformulieren opgestuurd naar
Cito. Na ongeveer 3 weken krijgen wij dan de uitslagformulieren binnen. Hierop kunnen wij
(en u als ouder) zien wat er al goed gaat en waar in groep 8 extra op geoefend zal moeten
worden. De entreetoets wordt niet gebruikt om een voorlopig advies te geven. Dit krijgen de
ouders en kinderen in november van de leerkracht van groep 8 te horen.

Voetbalfinale
In de vorige nieuwsbrief stond dat de voetbalfinale afgelopen woensdag plaats
zou vinden. Dat was geen correcte informatie. De finales zijn op 8 mei na de
meivakantie. Er hebben maar liefst drie van de zes teams de finale bereikt:

Team 2 jongens groep 5/6
Team 3 jongens groep 5/6
Meisjes groep ⅞
Supergoed gedaan! We zijn nu al trots.

Boekbespreking door Bart van de Bieb:
Haaieneiland Bovenbouw
Schrijver Rob Ruggenberg

Waarom dit boek?
Rob Ruggenberg schrijft boeken die gebaseerd zijn op
historische feiten. De
hoofdpersonen zijn jongeren die in gevaarlijke situaties
terecht komen, en zich daar (in de
meeste gevallen) uit redden, door moed te tonen en hun
verstand te gebruiken. Het levert
spannende verhalen op en een kijkje in de geschiedenis.

Waar gaat het over?
Roemer strandt in 1722 op een eilandje in de Stille Zuidzee, met drie andere
opvarenden. Daar blijken al mensen te wonen. Hi sluit vriendschap met een meisje
op het eiland. Als zowel de mensen als het eiland bedreigd worden moet Roemer
alles op alles zetten om te overleven. Prijs: de Thea Beckmanprijs 2017 (mooiste
historische jeugdboek van 2015-2016)
Van hetzelfde slag:
Bloedgeld – Simone van der Vlugt
De scheepsjongens van Bontekoe – Johan Fabricius

Win een watertappunt voor in jouw school
In Nederland kunnen we altijd en overal genieten van voldoende en veilig drinkwater. Kraanwater
is een hele goede dorstlesser. Ook op school!
Met de binnenwatertap hoeven jouw leerlingen geen gebruik meer te maken van het toilet om
hun bidons of navulbare flesjes te vullen met kraanwater.
Wil jij voor jouw school 1 van de 15 binnenwatertappunten winnen? Lees dan snel verder!

Juf Kelly van groep 7 is deze uitdaging aangegaan. Ze heeft met haar groep een filmpje
gemaakt en opgestuurd. Nu maar afwachten of we gewonnen hebben!!!
Gevonden voorwerpen:
De gevonden voorwerpen van de
afgelopen periode liggen weer uitgestald
op de eerste verdieping in de hal.
Deze spullen blijven tot en met woensdag
17 april liggen. Daarna gooien we het
weg of stoppen de kleding in de “Bag to
school bag” Deze worden op 15 mei
opgehaald.
13 En 14 mei kunt u uw oude kleding in
zakken inleveren op school.

Voorlezen.
Al een poosje lezen kinderen van groep 7 voor aan de kinderen van groep 3 en 3/4.
Ze vinden het allemaal fantastisch! Voor de kinderen van groep 7 een goede oefening om op
toon en met expressie te lezen en de kinderen uit de onderbouw weten het al: Als je goed
oefent en je best doet dan kan je straks net zo goed lezen als de kinderen uit groep 7!

Nog een interessant voorleesnieuwtje en wetenschappelijk bewezen leest u hieronder.
Het werkt ook met poezen, konijnen en cavia’s.

Belangrijke data voor de komende periode:
Ieptoets groep 8
Paasontbijt, koningsspelen en sponsorloop
Goede Vrijdag en start meivakantie
Bag to school
Kijkmiddag groep 4 t/m 8

16 en 17 april
18 april
19 april-6 mei
15 mei
16 mei

