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Beste ouders,
We zijn midden in de herfstperiode beland. Het is weer
tijd om even stil te staan bij de zaken die ons op dit
moment bezig houden.
Afgelopen vrijdag heeft het team het feit, dat Loes
Knoll en Tim Sikkema veertig jaar in dienst zijn, gevierd.
Ga er maar eens aan staan: veertig jaar met passie en
betrokkenheid lesgeven aan misschien wel duizend
leerlingen! Veertig jaar meebewegen met alle
veranderingen, aanpassingen en vernieuwingen en
concluderen dat er veel is veranderd. De jaren zijn
voorbij gevlogen was een van hun opmerkingen.
Ook een dag om stil te staan bij de Dag van de Leraar.
Vanuit het bestuur hebben alle collega’s die betrokken
zijn bij het onderwijs, onderwijzend personeel,
onderwijsondersteunend personeel, stagiaires en de
vrijwilligers op de scholen, een herfstkrans ontvangen.
Symbolisch omschreven als lauwerkrans door onze
bestuurder Menno van Riel. Een eerbetoon aan hen die
het mogelijk maken dat uw kind kan groeien en
bloeien. Dat dit niet alleen door de leerkrachten wordt
gedaan, maar ook door de anderen om hen heen,
mag duidelijk zijn.
Maandag 25 november vereert de inspectie ons weer
met een bezoek. Na het bezoek vorig jaar op 22
november hadden zij aangekondigd terug te komen.
Met de nadruk op twee geconstateerde als
onvoldoende beoordeelde punten: onvoldoende
eindopbrengsten van groep 8 en de verantwoording
naar de ouders over de tussen-en eindopbrengsten in
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EVENEMENTEN
8 okt groep 1/2 Groenewoud
‘Stippeltje stippeltje’
Kunstenaar in de klas: Sasha
Zuidam
10 okt groep 5/6 Schenkel en
Groenewoud voorleesactie
Dag van de duurzaamheid
door wethouders Wouter Struijk
en Igor Bal.
14 okt groepen 5/6 bezoek
theater de Stoep
18 okt studiedag
21 okt t/m 25 okt herfstvakantie
29 okt groepen1/2 Schenkel
‘Maskers op’ Kunstenaar in de
klas: Sasha Zuidam
29 okt groep 4 Schenkel
‘Beeldtaal van Haring’
Kunstenaar in de klas: Sasha
Zuidam
29 okt afname van de NIO en
NPV-j gr 8
31 okt groep 3/4 Schenkel en
Groenewoud voorlichting les
brand en brandveiligheid
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de schoolgids.
Beide onderdelen zijn door ons goed aangepakt: de
eindopbrengsten van groep 8 2018-2019 zijn dik
voldoende (dus groen) gescoord. Mede door de
ingezette interventies en de aanpak van de leerkracht
van groep 8. En in de schoolgids van 2019-2020 staat
een uitgebreide verantwoording met analyse én data
van de tussen- en eindopbrengsten van schooljaar 20182019.
Hoe het programma van de dag eruitziet, is op dit
moment van schrijven nog niet bekend. Via Social
Schools houden wij u op de hoogte.
Dan nog dit: dinsdag 8 oktober hebben we een zeer
interessante Ouderavond Sociale Media gehad met als
titel ‘Een kijkje achter de (digitale) schermen in de
wereld van uw kinderen’. Bureau Leefstijl heeft ons met
een powerpoint-presentatie meegenomen in deze
digitale wereld met online verleidingen,
levensgevaarlijke online challenges, ongeschikte
spelletjes, chatsites e.d. Een openbaring.
“Een heel goed initiatief van de school om ouders uit te
leggen waar onze kinderen zich mee bezig houden.”

5 nov Nationaal schoolontbijt
4 en 5 nov gr 7
drempelonderzoek
18 nov Sinterklaaslootjes
trekken groepen 5 t/m 8
25 t/m 29 nov
voortgangsgesprekken
4 dec Sinterklaas surprises
groepen 5 t/m 8 naar school
brengen
5 dec Sintviering
9 dec kijkmiddag
18 dec 17 u – 18.30 u
kerstmaaltijd
20 dec studiedag
23 dec t/m 3 jan kerstvakantie

“Ik vond het een goede ouderavond. Ik blijk dus
helemaal niet zoveel te weten als ik dacht.”
“Een fijne, informatieve avond waarin wordt uitgelegd
wat er tegenwoordig allemaal online speelt. De kinderen
zijn veel wijzer en weten en doen meer dan waar wij als
ouders weet van hebben.”
“Als ouder een leerzame en verrassende avond. Goed
om als ouder nu meer te weten van social media en de
gevaren.”
Schrijf alvast in uw agenda op: donderdag 2 april is de
2e ouderavond over dit onderwerp. Dit keer op locatie
Groenewoud.
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Kinderboekenweek
In de Kinderboekenweek staan dit jaar kinderboeken met
als thema ‘Reis mee’ centraal.
Gedurende de Kinderboekenweek vinden er allerlei
activiteiten in de groepen plaats.
Wij sluiten op beide locaties de Kinderboekenweek af met
de finale van de voorleeswedstrijd op vrijdag 11 oktober.
Schoolfruit
Dit jaar zijn wij helaas uitgeloot van het EU-schoolfruit en
groenteprogramma.
Er is ons beloofd dat wij volgend jaar zeker weer meedoen.

Nationaal Schoolontbijt
Dinsdag 5 november doen we met de hele Piramide weer
mee aan het Nationaal Schoolontbijt. Zij verzorgen de
ontbijtpakketten.
Met dit ontbijt willen we laten zien, dat het belangrijk is elke
morgen goed en gezond te ontbijten. Dit bevordert ook de
prestaties en de concentratie van uw kind.
De school zorgt voor bordjes, bestek en een beker. Uw kind
hoeft niets mee te nemen.
De leerlingen van groep 8 zijn uitgenodigd voor het
burgemeestersontbijt in het gemeentehuis van Spijkenisse.
Zij mogen samen met burgemeester F. van Oosten een
broodje eten. Een mooie kans om de burgemeester het
hemd van het lijf te vragen.
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Data NIO en NPV-j en Drempelonderzoek groep 8
De afname van de NIO en NPV-j is op dinsdag 29
oktober. De ouders en leerlingen om wie het gaat,
worden via een aparte brief op de hoogte gesteld. Het
drempelonderzoek is op maandag 4 november en
dinsdag 5 november. Het drempelonderzoek wordt
afgenomen op locatie Groenewoud.
Tijdens het schooladviesgesprek dat plaatsvindt in
november vormen de CITO-LVS toetsen, IEP-advies
wijzer, Drempelonderzoek en het functioneren van uw
kind in de groep de basis voor het schooladvies.

sociale media
De (overgang naar de) puberteit is een grote stap die
zorgt voor veranderingen op veel verschillende vlakken.
Nieuwe vrienden, meer zelfstandigheid en nieuwe
verleidingen.
De puberteit zorgt niet alleen voor fysieke maar zeker
ook voor mentale veranderingen.
Kinderen krijgen te maken met peer-pressure
(groepsdruk), zoeken hun eigen weg in het leven en
nemen soms impulsieve beslissingen.
Het opgroeiende kind zal de wereld steeds meer gaan
verkennen en mogelijk zijn/haar grenzen daarin
opzoeken. Ook de online wereld zal een belangrijke plek
innemen in het leven van uw kind. Een mobiele telefoon
is niet meer weg te denken.
Hoe kunt u uw kind beschermen tegen de online
verleidingen?
Mag uw kind experimenteren of stelt u grenzen?
U als ouder heeft een belangrijke rol, omdat u vaak
meer invloed op uw kinderen heeft dan u wellicht denkt.
Wat is er veranderd door de AVG wetgeving? Wat is
strafbaar?
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Doet uw kind aan sexting, levensgevaarlijke online
challenges, is uw kind een pester of wordt gepest?
Kent u de online wereld van uw kind? Hoe gaat uw kind
om met online verleidingen? Welke regels stel je aan het
gebruik van een mobiele telefoon en hoe praat je hierover
met je kind?
Dinsdagavond 8 oktober was er een ouderavond met heel
veel nuttige informatie. Was u niet in de gelegenheid om
te komen? 2 april komt er nog een ouderavond rond dit
thema. Tijdens deze avond krijgt u actuele informatie en
tips om de signalen te herkennen en deze te bespreken.

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!
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 Diane Amelo intermediair. Zij kan voor
uw zoon/dochter de aanvraag indienen.
Op www.jeugdfondssportencultuur.nl/zuid-holland staan
alle spelregels en een overzicht met intermediairs.
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Griezelgym
De Alles Kids Club van Smallsteps biedt in de
herfstvakantie gratis Griezelgym aan voor kinderen die
geen kinderopvang afnemen. Alle kinderen van 4 t/m 6
jaar in Nissewaard zijn uitgenodigd om mee te doen aan
dit griezelige avontuur!
Omdat de Alles Kids Club alle andere kinderen in
Nissewaard de kans wil geven mee te doen biedt het nu
gratis de activiteit Griezelgym aan op woensdag 23
oktober 2019, Sporthal De Sleutel, in Spijkenisse. De zaal
wordt door vakkrachten bewegingsonderwijs
omgebouwd en de kinderen gaan Halloween
pompoenen en vleermuizen zoeken om zo het
Halloween feest te redden! Ze klimmen, klauteren en
kruipen over matten, kasten en andere obstakels. Er zijn 2
groepen beschikbaar van maximaal 30 kinderen.
Startijden zijn 10:30 uur en 12:30 uur.
De kinderen die wel kinderopvang afnemen genieten de
hele herfstvakantie van alle gave activiteiten zoals een
Halloween Escape Room.
Kinderen die mee willen doen kunnen zich opgeven door
een mail te sturen naar alleskidsclub@smallsteps.nl,
vermeldt daarbij de naam van het kind, geboortedatum
en de starttijd (10:30 uur of 12:30 uur).
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