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Nieuwsbrief
Belangrijke data…
2/10 start week van de opvoeding
2/10 Groep 4/5, 5, 6 en 8 naar
Bibliotheek Rotterdam (Blaak)
3/10 18.30 uur bijeenkomst
verBOUWing
4/10 Opening kinderboekenweek
5/10 STAKING; leerkrachten naar Den
Haag. Kinderen VRIJ!
6/10 Groep 4 en 7 naar Bibliotheek
Rotterdam (Blaak)
10/10 Schrijversbezoeken
10/10 kijkochtend
10/10 schooldiëtiste aanwezig
13/10 finale voorleeswedstrijd
14/10 einde periode 1 Brede School
16/10 start herfstvakantie
23/10 (verplaatste) roostervrije dag, alle
kinderen vrij
Verbouwing Oscar Romeroschool…
Als het allemaal meezit wordt er in de
zomervakantie 2018 gestart met de
verbouwing van onze school. De
gemeente R’dam betaalt deze
verbouwing. Wij willen graag de wensen
van de gebruikers weten, zodat we hier
waar mogelijk rekening mee kunnen
houden.

oktober 2017

Op dinsdag 3 oktober (morgen) van 18.30
tot 20.00 uur, organiseren wij een avond,
waarop
ouders en medewerkers van de Oscar
Romero hun wensen en ideeën kunnen
delen. Zodat de architect op korte termijn
aan de slag kan met plan van eisen.
Staking…
Op 5 oktober roepen de vakbonden hun
leden op om te staken voor een eerlijk
salaris en een lagere werkdruk. Op de dag
van de leraar, waar wereldwijd aandacht
wordt besteed aan de positie van de
beroepsgroep, juist op die dag vragen wij
de politiek om een investering in het
primair onderwijs.
Roostervrije dag op 23 oktober…
Omdat veel leerkrachten op 5 oktober
gaan staken, is de roostervrije dag van 5
oktober verplaatst naar maandag 23
oktober. De kinderen zijn vrij op deze dag.
Gouden weken…
De eerste 8 weken van het schooljaar
staan o.a. in het teken van groepsvorming;
de gouden weken.
Groepen maken altijd een aantal fases
door. Deze fases van groepsvorming
vinden plaats in elke groep, dus ook in je
schoolklas. In deze fases bepalen de
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groepsleden bewust en onbewust hoe de
groep zich zal gaan gedragen, wie de
leiders worden, of er een zondebok
aangewezen wordt, enz. Bij elke fase
hoort een bepaald verloop.
Door te anticiperen op het verloop, kun je
het proces ombuigen ten gunste van een
goed groepsklimaat. Dat laatste is handig,
want dat betekent dat je na een tijdje een
gezellige, goed werkende groep hebt. Op
naar een goed werkende groep met een
fijne sfeer.
Beweegtas...
In de groepen 3, 4, 4/5 en 5 gaat de
komende maanden 'de beweegtas' mee
naar huis. De tas zit vol met mooi
(buiten)speelmateriaal. De kinderen
krijgen de tas 12 dagen mee naar huis en
iedereen komt aan de beurt. En natuurlijk
mogen ouders, broers, zussen, andere
familieleden en vrienden ook lekker
meespelen!
Kinderboekenweek…
Op woensdag 4 oktober begint de
Kinderboekenweek, met als thema
'Gruwelijk eng'. Er zullen veel griezelige
(voor)leesactiviteiten georganiseerd
worden. De opening van de
Kinderboekenweek zal verzorgd worden
door een echte verhalenverteller. Ouders
die het leuk vinden om hier bij te zijn, zijn
op 4 oktober van harte welkom in onze
bibliotheek.
De groepen 4 t/m 8 gaan op bezoek bij
Bibliotheek Rotterdam en ouders mogen
mee. Opgeven kan bij de leerkracht van
uw kind(eren). Wist u dat kinderen gratis
lid kunnen worden van de bibliotheek?
We krijgen weer een aantal bekende
kinderboekenschrijvers op bezoek: Alice
Hoogstad, Ruben Prins en Bies van Ede
zullen op dinsdag 10 oktober bij ons op
school te zien zijn. Onze vakleerkrachten

gaan ook aan de slag met griezelige
activiteiten. Loop gerust de klassen binnen
om te kijken wat de kinderen allemaal
maken...als u durft! 😉 Op vrijdag 13
oktober sluiten we om 13.00 uur de
Kinderboekenweek af met onze jaarlijkse
Voorleesfinale. De winnaar zal onze school
vertegenwoordigen bij de regionale
Voorleeswedstrijd van de bibliotheek. Ook
hierbij bent u van harte welkom!
Gezondheidsdag…
Op woensdag 4 oktober is van 11.00 tot
16.00uur gezondheids(mid)dag in de
nieuwe Branding.
Van 13:30 tot 14:30 uur is er o.a. instuif en
een informatiemiddag
schoolsportvereniging in de grote gymzaal.
Deze middag is speciaal bedoeld voor
kinderen die nog niet lid zijn van een
sportvereniging en die graag meer willen
weten over het sportaanbod in de wijk.
Voorwaarde is dat ouders met de kinderen
meekomen. Ouders kunnen juf Dorien
alles vragen over het sportaanbod, het
jeugdsportfonds, locaties, tijdens,
contributies etc. Verder kunnen de
kinderen 3 mini clinics volgens van de SSV
sporten tafeltennis, judo en
meisjesvoetbal.

CJG…
Graag wil ik me aan u voorstellen. Mijn
naam is Jelka van der Waal, ik ben
jeugdverpleegkundige bij het Centrum
voor Jeugd en Gezin (CJG). Als
jeugdverpleegkundige ben ik gekoppeld
aan de Oscar Romeroschool.
U kunt mij bellen, mailen, appen of
langskomen op onze locatie aan de
Crooswijksestraat 115 als u vragen heeft
over de gezondheid, voeding, opvoeding,
de ontwikkeling van uw kind of over
omstandigheden thuis die invloed hebben
op uw kind.
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Ik werk samen met de jeugdarts Ilse
Kortenhorst. Als uw kind in groep 2 zit
wordt uw kind samen met u uitgenodigd
voor een afspraak bij Ilse, de arts. Als uw
kind in groep 7 zit wordt uw kind samen
met u uitgenodigd bij mij, de
verpleegkundige.
De groep 7 gesprekken beginnen vanaf
oktober 2017 op de dinsdag- of
donderdagochtend. De gesprekken vinden
plaats op school. U ontvangt een
uitnodigingsbrief enige tijd voor de
afspraak op uw huisadres. In de brief
wordt ook uitgelegd wat de
gespreksonderwerpen tijdens het consult
kunnen zijn .
Als u niet kunt komen vraag ik u
vriendelijk om contact met het CJG op te
nemen (010-2010110). Dan wordt er in
overleg met u een nieuwe afspraak, zo
nodig op een ander dagdeel, gemaakt.
Deze afspraken kunnen dan plaatsvinden
op school of op onze CJG locatie aan de
Crooswijksestraat 115, 3034 AG
Rotterdam.
Als u nog vragen heeft, neem gerust
contact op.
Met vriendelijke groet Jelka van der Waal,
j.van.der.waal@cjgrijnmond.nl,
0613279059."

Herfstvakantie…
Van 16 t/m 23 oktober.

Cinekid…
Cinekid: hét film-, televisie- en
mediafestival voor de jeugd komt in de
herfstvakantie naar LantarenVenster
Rotterdam! De hele week draait
LantarenVenster de mooiste kinderfilms
voor alle leeftijden (4-12 jaar). Ook kun je
ons Cinekid Medialab bezoeken: de
grootse digitale interactieve speeltuin van
Rotterdam! Het Medialab draait om
kijken, proberen, meedoen en vooral
samen dingen maken en creëren

Tip van de schooldiëtiste…
Van jongs af aan gezonde gewoontes
aanleren helpt uw kind om lekker in zijn
vel te zitten en geeft hem een grotere
kans om een gezond gewicht te
behouden. De voordelen hiervan voor uw
kind: hij of zij is minder vaak ziek, de
concentratie op school is beter, hij of zij
voelt zich energieker, slaapt beter en is
meer ontspannen.
Eén van die gezonde gewoontes is iedere
dag voldoende bewegen. Sporten bij een
vereniging kan daar – naast dat het
natuurlijk heel erg leuk, gezellig en
uitdagend is – bij helpen.
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Facebook…
Volgt u ons al op
Facebook?

Dé manier om op de hoogte te blijven van
activiteiten van de Oscar Romeroschool!
www.facebook.com/OscarRomeroschool
Word ook lid!!!
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