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Activiteitenoverzicht
Datum

Groep

Activiteit

21-09

3, 3/4, 4

1e Verkeersles

26 t/m 29-09

8

Werkweek

29-09

7

Laatste keer
schooltuin

30-09

8

Groep 8 vrij

05-10

Koffieochtend

05-10

Start
Kinderboekenweek
Gi-Ga Groen

07-10

A t/m 8

Studiedag, alle
kinderen vrij

07-10
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15-10

Einde
Kinderboekenweek

Tijd

8.30-9.30 op IB

School gesloten,
opvang open

19-10

8

Filmavond werkweek

19.00

21-10

A t/m 8

Margemiddag, alle
kinderen ‘s middags
vrij

12.00 school gesloten,
opvang open

24 t/m 28-10

A t/m 8

Herfstvakantie

Opvang wel open

Familiebericht

Hoera! Somaya heeft een zusje gekregen. Ze heet Khadija.
Gefeliciteerd!

Mededelingen
Opvang
Informatieborden
Op de gang hangen zowel bij de BSO als de peuterspeelzaal nu
activiteitenborden, met allerlei informatie erop.

Start IPC
Op BSO Weidehommels zijn ze vanaf 12 September met de IPC thema’s
begonnen. We doen 1 IPC activiteit per week passend bij het thema.

Thema Herfst
Op het kinderdagverblijf starten ze vanaf 26 September
met het thema Herfst. Op het informatiebord kunt u de
activiteiten terug vinden. Het Kinderdagverblijf heeft er
zin in!

Onderwijs
Werkweek groep 8
Maandag 26 september is het alweer zover.
Heel groep 8 gaat op werkweek.
De voorbereidingen in de klas zijn in volle gang.
We verdiepen ons o.a. in de canon van Nederland, de natuur op de Veluwe en het
leven en werk van Van Gogh.
Het belooft dan ook een fantastische week te worden.
Op de foto: De Bosbeek, de locatie waar de groep zal verblijven

Europese dag van de talen
De Raad van Europa heeft maandag 26 september ingesteld als
de 'Europese Dag van de Talen' waarop de taaldiversiteit van
Europa wordt gevierd en het leren van talen wordt
gestimuleerd.
Omdat wij op school ook veel verschillende talen hebben,
besteden we hier ook op school aandacht aan. De kleuters en
MP1 gaan dit doen op woensdag 28 september d.m.v. mother
tongue reading.
We zijn dan ook op zoek naar ouders die aan een klein groepje kinderen willen
voorlezen in hun moedertaal. Dit duurt van 11.15 - 11.45.

Vrijwilliger
De afgelopen jaren heeft de school een vrijwilliger gehad
die in en rond de school klusjes deed. We waren niet alleen
op deze vrijwilliger gesteld, maar ook waren we erg blij
wat hij allemaal voor ons deed. Een lampje verwisselen, een
haakje ophangen, een wc pot maken of een muur verven.
Helaas is deze vrijwilliger overleden. We missen zo'n

handig iemand.
Weet u misschien iemand of bent u zelf handig en heeft u tijd om door de weeks
ons te komen helpen, laat het ons weten.

Foto’s
Bij verschillende activiteiten worden foto's van uw kind
gemaakt. Deze foto's worden via een webalbum naar u gestuurd.
U kunt deze foto's dan downloaden voor uw eigen archief. De
foto's van vorig jaar kunt u tot 1 oktober nog downloaden,
daarna worden deze verwijderd.

Zelftesten
Vorig schooljaar hebben wij een periode zelftesten
uitgedeeld aan de leerlingen van groep 6 t/m 8. Dit was
voor de zomervakantie gestopt. Weten niet wat er de
komende tijd zal gebeuren met betrekking op corona.
Wel hebben wij nog zelftesten liggen. Dus wanneer uw
kind een zelftest nodig heeft, dan kunt u deze ophalen
bij juf Naji op het gebouw IB.
Schoudercom
Op school werken we met de school- ouder communicatie app
Schoudercom. als uw kind nieuw is op school krijgt u een
uitnodiging om een account aan te maken. soms merken we dat
er iets mis gaat. De mail wordt weggegooid, omdat men denkt
dat het een phisingmail is of men denkt dat de mail niet
ontvangen is, maar zit dan in de spambox. Wanneer u nog geen
account heeft, wilt u dan controleren of u een uitnodiging heeft gehad om een
account aan te maken. Controleer dus ook uw spambox. Heeft u geen uitnodiging?
meldt dit bij de leerkracht van uw kind. De leerkracht kan u dan opnieuw
uitnodigen.
Extra ondersteuning
Zoals u wellicht via verschillende Schoudercom berichten
hebt meegekregen wordt er op dit moment veel extra
ondersteuning aangeboden in de school.
We hebben dit kunnen realiseren, doordat de overheid
geld beschikbaar heeft gesteld voor het onderwijs. Met de
subsidiegelden hebben we vorig jaar al veel extra
ondersteuning aangeboden en dat doen we dus ook dit
schooljaar.
Het geld wordt op dit moment ingezet voor activiteiten voor, tijdens en na
schooltijd. Zo worden er bijvoorbeeld extra gymlessen en een
woordenschatprogramma op de woensdagmiddag georganiseerd, zijn er extra
muzieklessen op maandagmiddag, is er 3x per week voorschoolse Remedial
Teaching voor spelling en 2x per week naschoolse Remedial Teaching voor
rekenen.
Tijdens schooltijd wordt de subsidie ingezet voor extra aandacht voor
leesplezier. We hebben daarvoor DOK ingehuurd. Medewerkers gaan met

groepjes kinderen interactief voorlezen en theater lezen. Ook komt er om de
drie weken een medewerker in de klas om het plezier in lezen te stimuleren.
We hebben met deze programma's voor ogen om zo veel mogelijk kinderen een
steuntje in de rug op deze gebieden te geven. Bij sommige programma's geven we
alle ouders de keuze om hun kind aan te melden, maar bij andere programma's
maakt de leerkracht van de klas een selectie van
kinderen die het programma goed kunnen
gebruiken en worden alleen die ouders benaderd.
De activiteiten worden na enkele weken beëindigd
en vervolgens weer opnieuw opgestart voor een
andere Milepost. Heeft u deze periode dus nog
geen uitnodiging voorbij zien komen voor een
activiteit, dan zal dat zeker in een van de
volgende periodes gebeuren.
Aandacht voor elkaar
De gascrisis houdt de Europese en Nederlandse economie in zijn greep. De
kranten staan er bol van: steeds meer mensen hebben het financieel zwaar.
Mensen die voorheen prima rond konden komen, kunnen ineens de rekeningen niet
meer betalen door de hoge energieprijzen. Verschillende ouders hebben ons al
gevonden om aan te geven dat zij in geldnood zitten. Als dit ook voor u geldt, dan
is dat niets om u voor te schamen!
Er zijn talloze mogelijkheden om u te steunen. Zo kan de school vergoedingen
aanvragen voor allerlei basisvoorzieningen, subsidies regelen voor sport en
cultuur, regelingen treffen voor de TSO, de werkweek, enz. Ook ouders die het
op dit moment minder zwaar hebben, dragen met alle liefde hun steentje bij. Zo
zijn we al benaderd door mensen die kleding willen schenken,
een extra ontbijt of lunch.
Bent u die ouder die hulp kan gebruiken of dit misschien bij
een ander signaleert, schroom dan niet om aan te kloppen bij
de leerkracht, Yvonne den Haan (directeur) of Daniëlle Kunz
(intern begeleider). Door in gesprek te gaan, kunnen we
samen naar oplossingen zoeken.
Binnenkort zullen bij de school twee voedselkastjes
geplaatst worden. Dit zijn kastjes waar mensen eten,
drinken en verzorgingsproducten kunnen neerleggen en
meenemen. In eerste instantie bedoeld om voedselverspilling
tegen te gaan, maar in deze moeilijke tijd ook zeker om de
ander te helpen die het niet breed heeft.
Kleding
Er is een ouder die kleding over heeft in de maten 104-110-116.
Welk gezin zou dit in deze dure tijden goed kunnen gebruiken?
U kunt zich melden bij juf Yvonne den Haan.

Koffieochtend
Heb jij als ouder soms het gevoel dat je als enige worstelt
met problemen waar je met je kind (op school) tegenaan
loopt? Of ben je juist op zoek naar een stukje (h)erkenning
bij de ervaringen van andere ouders? Misschien zijn de
koffieochtenden dan wel dé kans om ervaringen te delen
met andere ouders en onderwijsprofessionals van onze
school. Tijdens de eerste koffieochtend van woensdag 14
september stond het elkaar ontmoeten en informatie over
sporten voor alle kinderen in Delft centraal. Rik Tanke,
buurtsportcoach Voorhof gaf informatie over het sport- en cultuurfonds en
verschillende sportverenigingen in Delft.
Mocht u op zoek zijn naar informatie dan kunt u dit hieronder vinden:
Delft voor elkaar
Wij zijn overal te vinden: in aandachtswijken, op basisscholen,
bij sportverenigingen, dagbestedingsprojecten, sportevents
en playgrounds. Wij bedenken, voeren uit, coördineren en
praten met uiteenlopende partners om diverse interventies
voor elkaar te krijgen. Denk aan dansprojecten, naschoolse
playground-activiteiten, clinics met eind-evenementen,
bewegingslessen voor ouderen en activiteiten waar buren met elkaar in contact
komen. Met speciale aandacht voor extra ondersteuning voor sportverenigingen,
die in dit alles een centrale rol spelen. Uiteraard werken wij vanuit de
hoofdthema’s die vanuit Delft voor Elkaar en de gemeente zijn bedacht. Het
gaat ons om resultaat, de passie en plezier waarmee we dat bereiken! Benieuwd
naar wat we allemaal doen? Neem gerust een kijkje op onze websites hieronder!
https://sportenindelft.nl/
https://www.delftvoorelkaar.nl/
Jeugdfonds sport en cultuur
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren
uit gezinnen met weinig geld, toch mee kunnen doen met voetbal, muziekles,
turnen, streetdance, judo, theaterles of een andere sportieve of creatieve
activiteit. Voor die kinderen en jongeren betalen we de contributie / het lesgeld
en in sommige gevallen de benodigdheden zoals voetbalkleding of dansschoenen.
De link om de website te bekijken - https://jeugdfondssportencultuur.nl/

Sportverenigingen delft
https://sportenindelft.nl/

Delftse sportweek
Tijdens de Delftse Sportweek (16 t/m 25 september) kun je bij heel veel
verenigingen, clubs en groepen bij jou in de buurt gratis een sport proberen. Dat
is fijn, omdat je zo gewoon eens een keertje iets uit kunt proberen zonder dat
je ergens aan vastzit. De link om het aanbod te bekijken https://sportenindelft.nl/delftse-sportweek-2022/
Delft try out
NIEUW, GAAF EN ECHT IETS VOOR JOU! LATEN WE SAMEN
VERSCHILLENDE SPORTEN IN DELFT UITPROBEREN EN ONTDEKKEN WAT
ER HELEMAAL BIJ JOU PAST. OF JE DE SPORT NOU AL KENT OF HET
JUIST VOOR DE ALLEREERSTE KEER DOET… SAMEN SPORTEN IS TOF.
LET´S TRY IT OUT!
TRY IT OUT
Hoe werkt het? Heel simpel! Met Delft Try Out doe je 4 trainingen mee bij
Delftse(sport)verenigingen voor een totaalbedrag van 5 euro. Dat bedrag kun je
online betalen bij de inschrijving van de trainingen. Tijdens de trainingen ontdek
je daarna of het echt iets voor jou is en kun je zelf bepalen of je verder wilt
gaan of misschien een andere sport wil proberen. De link om het aanbod te
bekijken - https://delfttryout.nl/

Kennismakingscursus Muziek
Dit najaar zal door muziekvereniging Caecilia weer
een kennismakingscursus Muziek worden gegeven.
In 6 speelse lessen van een half uur maken kinderen
kennis met de basisprincipes van het notenschrift en
krijgen ze uitleg over verschillende blaas- en
slagwerkinstrumenten. Ze mogen de instrumenten ook
zelf uitproberen. De cursus wordt afgesloten met een bezoek aan een repetitie
van het jeugdorkest van Caecilia.
Leeftijd: kinderen van groep 4 en 5
Wanneer: woensdagmiddag, vanaf begin oktober tot eind november
Tijd: 13.30 – 14.00 uur (meest waarschijnlijk)
Plaats: Notenschip, Schoolplein 4, Schipluiden
Kosten: € 30
Aanmelden: uiterlijk 21 september via opleidingen@caeciliaschipluiden.nl

