Nieuwsbrief van 2 september 2016
Kind op maandag
In de eerste weken van het schooljaar lezen we uit het boek Exodus. Het volk Israël zit vast in Egypte. Ze moeten
werken als slaven van farao, ze sjouwen stenen voor grafmonumenten. Maar zo kan het niet blijven. God wil dat
zijn volk daar weg gaat. Hij laat de Israëlieten op weg gaan naar het beloofde land. Onderweg ontdekken ze
steeds meer wat het verschil is tussen de angst van Egypte en de belofte van de toekomst.
Week 36 ■ 05/09 - 09/09 5 Gered! Exodus 1; 2:1-10
De farao van Egypte laat de Israëlieten werken als slaven. Hij is bang dat ze te sterk worden en besluit dat de
pasgeboren jongens gedood moeten worden. Mozes wordt door zijn moeder in een biezen mandje op het water
gezet. Hij wordt gered.
Week 37 ■ 12/09 - 16/09 21 Vol vuur Exodus 2:11-25; 3:1-12; 5:1-9
Mozes kan het niet aanzien dat de Hebreeërs het zo zwaar hebben. Nadat hij een Egyptenaar gedood heeft,
moet hij vluchten. Bij een brandend braambos hoort hij de stem van de Heer. Het volk moet weg uit Egypte.

Jarigen
29 augustus

Esther Wijnands (9 jaar) - groep 6

30 augustus

Isaiah Dam (11 jaar) - groep 8

2 september

Maaike Riemersma (11 jaar) - groep 8

6 september

Ezra van Horssen (7 jaar) - groep 4

7 september

Jasmijn Brinkman (10 jaar) - groep 7

10 september

Dan Verhoef (5 jaar) - groep 1/2

Wij hopen dat degenen die jarig zijn geweest een fijne verjaardag hebben gehad en wensen de jarigen een fijne
verjaardag en nog vele jaren!
Even voorstellen….
Ik ben Josha Veger-Schotanus en ben vanaf dit schooljaar directeur van CBS ’t Haimstee.
Ik ben getrouwd, heb 2 kinderen van (bijna) 11 en 8 jaar en woon in de wijk Beijum in
Groningen. De afgelopen 7 jaren was ik directeur van ‘t Kompas in Groningen en in de jaren
daarvoor was ik op een andere basisschool intern begeleider en leerkracht. Ik ben op maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag aanwezig op school. Om 8.15 uur en om 13.00 uur kunt u mij
op het plein vinden en aanspreken. U kunt mij uiteraard ook aanspreken in de school en
eventueel een afspraak maken. Ook kunt u mij via de mail bereiken (cbshaimstee@vcomog.nl).
Met een aantal ouders heb ik al kennis gemaakt. In de komende periode hoop ik u allen eens
te ontmoeten en de hand te schudden!
In de volgende nieuwsbrief zullen de collega’s Lucy Kon (onderwijsassistent groep 7/8) en Lisanne Schuur
(ondersteuning juf Corien in groep 4) zich voorstellen aan u.
Nieuwsbrief
In het verband met mijn werkdagen zal de nieuwsbrief in het vervolg op de vrijdag verschijnen. Ook de inhoud
zal wijzigen. De ene week krijgt u een nieuwsbrief met informatie vanuit de school, de verjaardagen van de
kinderen, het leesrooster en ander nieuws. De andere week krijgt u een nieuwsbrief met nieuws uit de groepen
en stukjes geschreven door kinderen uit de groepen.
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Nieuwsbrief van 2 september 2016
Margedagen
Op dinsdag 20 en donderdag 29 september zijn alle kinderen vrij in verband met de Kanjer-studiedagen van het
team. Op deze dagen starten we met de Kanjertraining.
De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te
houden (preventief), of te verbeteren (curatief). De Kanjertraining is in 1996 begonnen als een ouderkindtraining. Inmiddels is de training uitgegroeid tot een volwaardige methode voor het basis- en voortgezet
onderwijs en streven we de volgende doelen na:
 Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
 Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.
 Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
 Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
 Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
 Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.

Ouderavond Kanjertraining
Zoals al aangegeven in een vorige nieuwsbrief hebben we op maandag 26 september een ouderavond over de
Kanjertraining die we als school volgen. We willen u hierover graag informatie geven. De avond begint om 19.30
uur. U ontvangt in de komende weken hier nog meer informatie over.
Foto’s en social media
U heeft (ooit) bij de inschrijving aangegeven of u het toestaat dat er foto’s van uw kind op de website worden
geplaatst. We merken nu dat er ook foto’s worden genomen door ouders tijdens evenementen of de eerste
schooldag. Om niet voor onaangename verrassingen te staan willen we u vragen om aan de leerkracht of aan de
directeur Josha Veger aan te geven wanneer u GEEN toestemming geeft voor het gebruik van foto’s van uw kind
op website of social media. Ook wanneer u dit al een aangegeven hebt op het inschrijvingsformulier dan wordt u
gevraagd dit nogmaals te doen.
Gezocht
Voor de opvang (voorschools en/of tussenschools) zijn wij dringend op zoek naar ondersteuning. Wanneer u
belangstelling hebt om voor schooltijd of tussen de middag te helpen met het opvangen van leerlingen die
overblijven dan kunt u contact opnemen met Gea Zijlema (fam.zijlema@netvisit.nl) of even bij haar langs gaan
tussen de middag (maandag, dinsdag, donderdag).
Vakantie- en margedagen
Studiedag Kanjer
dinsdag 20 september 2016
Studiedag Kanjer
donderdag 29 september 2016
Herfstvakantie:
15 oktober t/m 23 oktober 2016
Kerstvakantie:
23 december 2016 t/m 08 januari 2017
Studiedag Kanjer
dinsdag 14 februari 2017
Voorjaarsvakantie:
18 februari t/m 26 februari 2017
Goede Vrijdag/Pasen: 14 april t/m 17 april 2017
Meivakantie:
22 april t/m 30 april 2017
Hemelvaart:
25 mei t/m 28 mei 2017
Pinkstervakantie:
3 juni t/m 11 juni 2017
Zomervakantie:
21 juli t/m 3 september 2017
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