Nieuwsbrief vrijdag 8 maart 2019
Beste ouders en verzorgers,
De vakantie zit er weer op. De eerste vakantieweek leek al behoorlijk op de zomer. Ik hoop
dat iedereen genoten heeft van het mooie weer en het al of niet uitslapen. Maandag gaan
we er weer flink tegenaan met zijn allen. De afgelopen week heeft het team een studieweek
achter de rug waarin groepsbesprekingen plaatvonden en we als team een
herhalingstraining voor de Kanjeraanpak hebben gevolgd. In een volgende Nieuwsbrief
zullen we u van deze aanpak nog eens uitgebreid op de hoogte stellen.
Waarschijnlijk heeft u in Schiedam en/of op sociale
media de wervingsactie kunnen volgen die we ook in
een eerdere Nieuwsbrief onder uw aandacht hebben
gebracht.
Er was een grote opkomst, maar liefst 67 mensen,
waaruit bleek dat er veel belangstelling is voor het
mooie vak van leerkracht.
In de campagne werd de oproep gedaan aan mensen
met een HBO diploma in een andere richting dan het
onderwijs om in een versneld traject het diploma leraar
basisonderwijs te behalen.
Op onderstaande link ziet en hoort u onze
bestuurder/directeur Peter Jonkers aan het woord op
en over deze avond van 6 maart jongsleden.
https://www.facebook.com/100012528488537/posts/598948030532808/
Geen staking 15 maart
We hebben met elkaar besloten dat wij 15 maart niet staken. Ondanks het feit dat we de
actie onverminderd steunen vinden we het geen goed idee om zo dicht op een vakantie en
aansluitend een kindvrije week de kinderen onderwijs te onthouden. De leerkrachten die
absoluut stakingsbereid zijn hebben dit besluit zelf in overleg met elkaar genomen. Uiteraard
zijn we blij met de toegezegde miljoenen van de minister maar de bonden eisen nu een
structurele aandacht voor de staat van het huidige onderwijs en de degradatie die het
beroep heeft ondergaan in de afgelopen twee decennia. 15 Maart is er dus voor iedereen
een gewone schooldag!

Juf Rebecca heeft een zoon!!!

Op 28 februari is Rebecca bevallen van een prachtige zoon! Zijn naam is
Thomas Alexander Ekkelenkamp. Thomas en Rebecca maken het goed en zijn
nu thuis aan het genieten. Wij kunnen niet wachten om hem in het echt te
gaan zien!
Vergadering MR en OR gezamenlijk
We beginnen maandagavond 11
maart gelijk met een gezamenlijke
vergadering van de Ouderraad en
Medezeggenschapsraad. Het is voor
het eerst dat wij dit doen. De OR en
de MR hebben een verschillende
functie, verschillende taken en
vergaderen over verschillende
inhouden. Toch zijn er raakvlakken
tussen meedenken over beleid en
het uitvoeren van beleidsbesluiten.
Bovendien is het zinvol om elkaar
beter te leren kennen. In de
volgende Nieuwsbrief zullen we een
kort verslag plaatsen over deze bijeenkomst.

Boekentip van de Bieb:

Onderbouw: Schrijver Arnold Lobel. Illustraties Arnold Lobel
Waarom dit boek? Deze korte verhalen raken aan allerlei thema’s die voor kinderen
herkenbaar zijn: de seizoenen, vriendschap, angst overwinnen, ziek zijn, feesten,
enzovoort. Elk kind kan zich identificeren met Kikker of Pad.
Waar gaat het over? Kikker staat altijd klaar om van alles te ondernemen. Zijn
gevoelens zijn meestal hevig maar duren niet lang. Het glas is bij Kikker halfvol. Bij zijn
grote vriend Pad is het glas standaard halfleeg, en zijn gevoelens gaan diep. Hij heeft
altijd wat moeite om op gang te komen en doet dan voorzichtig met Kikker mee. Samen
beleven ze alledaagse avonturen, waarin de seizoenen een grote rol spelen. Achter de
alledaagsheid van de verhalen schuilt vaak een mooie wijsheid.

Het belang van voorlezen: We hoeven u niet te vertellen dat voorlezen heel belangrijk
is voor jonge kinderen. Behalve het samen beleven van het verhaal leren kinderen die
elke dag worden voorgelezen honderden nieuwe woorden per jaar meer dan kinderen
die niet voorgelezen worden. De liefde voor verhalen zorgt er voor dat zij zelf houden
van lezen als zij leesvaardig zijn en het is nog steeds zo dat lezers het beter doen op het
voortgezet onderwijs doordat zij een beter inzicht hebben in de structuur van teksten
die zij moeten leren en een grotere woordenschat bezitten.

Franciscus Gasthuis & Vlietland zoekt nieuwe kinderraadsleden! In april gaat de
derde editie van de Franciscus Gasthuis & Vlietland Kinderraad van start. Vind jij het
leuk om mee te denken over de zorg en het ziekenhuis? En
ben jij tussen de 10 en de 14 jaar? Meld je dan snel aan. Als
lid van de Franciscus Gasthuis & Vlietland Kinderraad doe je
kennis op over de verschillende taken van het ziekenhuis en
de beroepen die er te vinden zijn. Je komt te weten hoe de
communicatie met bezoekers en patiënten is geregeld en wat
er voor kinderen in het ziekenhuis wordt gedaan. Dit ontdek
je door in gesprek te gaan met medewerkers van het
ziekenhuis. Ook neem je bij verschillende afdelingen een
kijkje achter de schermen. Samen met de andere
kinderraadsleden denk je mee over verschillende
vraagstukken die binnen het ziekenhuis leven. Uiteindelijk
presenteer je samen met de andere kinderraadsleden jullie
mening en adviezen aan het ziekenhuis.
Deze foto van Onbekende

De Franciscus Gasthuis & Vlietland Kinderraad bestaat uit 11
bijeenkomsten. Van april tot en met juli vinden de eerste vijf bijeenkomsten plaats en na
de zomervakantie de andere zes. Alle bijeenkomsten zijn op donderdagmiddag van
17.00 tot 19.00 uur en vinden plaats in Franciscus Gasthuis & Vlietland.
Wil je meedoen? Lijkt het jou leuk om te leren over en mee te denken met het
ziekenhuis? Geef je dan voor vrijdag 25 maart op! Er is plaats voor maximaal 15
kinderen uit groep 7 of 8 van de basisschool en de eerste en tweede klas van de
middelbare school. Je mag je ook aanmelden als je al lid bent geweest in de raad.
Aanmelden doe je door een brief te schrijven over waarom jij graag bij de Kinderraad
wilt. Gebruik vooral je creativiteit! Vergeet niet om ook je voor- en achternaam, leeftijd,
school, groep, e-mailadres en telefoonnummer door te geven. Je brief en gegevens kun je
mailen naar post@dekleineambassade.nl.
Voor meer informatie over de Franciscus Gasthuis & Vlietland Kinderraad kunt u contact
opnemen met post@dekleineambassade.nl, tel.: 010 2731011.

Blitzkids Zwembad Groenoord

Iedere vrijdagavond van 19:00uur tot 21:30uur organiseert Zwembad Groenoord de
wekelijkse Blitzkids. Op deze avond zijn alle kinderen van 7 tot en met 14 jaar welkom om
lekker zonder ouders te komen zwemmen! De enige voorwaarde is dat de kinderen een
zwemdiploma-A moeten hebben zodat zij op een veilige manier onder toezicht van het
zwembadpersoneel kunnen zwemmen. Zwembad Groenoord zorgt op deze avond iedere
week voor een leuk thema! Zo kunnen de kinderen pannenkoeken komen versieren en eten,
er wordt een Dancebattle gehouden of ze kunnen meedoen aan een supersnelle glijbaanrace!
Ondertussen wordt er de nieuwste muziek gedraaid en maakt de discoverlichting het nóg
gezelliger! Al deze leuke activiteiten zitten bij de entreeprijs inbegrepen. In de donkere
herfst/winterdagen vindt er op deze avonden ook een aantal keer een heuse Dive-In Bioscoop
plaats. Er staat dan een supergroot bioscoopscherm op de zwemzaal. Terwijl er een leuke
film wordt gedraaid, kunnen de kinderen lekker dobberen op hun zelf meegenomen luchtbed,
opblaaskrokodil of ander drijfmiddel. Ook zal in 2019 regelmatig een grote zwemdisco
worden georganiseerd! Op deze avond komt DJ Ricardo de leukste hits draaien met zijn
uitgebreide DJ installatie en verlichting. Er geldt op deze avond een langere openingstijd tot
22:00uur. In de entreeprijs zit ook een snack en drankje inbegrepen. Voor meer informatie
over de Blitzkids kunt u het beste de Facebook pagina van Zwembad Groenoord volgen,
hierop staat het actuele activiteitenprogramma. www.facebook.com/zwembadgroenoord.
De Blitzkids is ook zeer geschikt voor kinderfeestjes! Voor meer informatie hierover bel: 0104719327. Komen jullie ook gezellig zwemmen met je vriendjes en vriendinnetjes?

Belangrijke data in maart:
13 en 14 maart:
Betty en Mariska afwezig in verband met Bestuurstweedaagse
11 maart:
Groep 5/6 gaat ’s morgens met de tram naar het theater aan de Schie
Vanaf 26 maart:
Opening op Parro voor het inschrijven 10 minutengesprekjes
Fijn weekend allemaal en tot maandag 11 maart!

