Zwanenhoek 41-43

3201HT Spijkenisse

 0181-624186

Openbare Daltonschool Spijkenisse
De Vuurvogel
Weekbrief 17
11 januari 2019 t/m 18 januari 2019

Nieuw op school
Na de kerstvakantie komt Yasirah Nankoe bij ons op school. Wij wensen haar een leerzame en gezellig
tijd toe op onze school.

Jarig
Wij feliciteren Jawad Alachkar, Devano Cheret, Melissa van Rijn en Lucas van der Meer van harte met
hun verjaardag.

Schoolfruit
Het schoolfruit de komende week is waspeen, peer en meloen

Nieuwjaarsreceptie
Afgelopen woensdag hebben we voor de 2e keer de Nieuwjaarsreceptie georganiseerd. Het team heeft
met een ongeveer 20 ouders een toost uit kunnen brengen op 2019. Volgend jaar staat er ook weer
een receptie gepland op de 1e woensdag na de kerstvakantie – 8 januari 2020! Zet deze alvast in
uw agenda.

Tot 14:00 uur hebben we met elkaar van gedachten kunnen wisselen over verschillende onderwerpen,
kunnen genieten van de lekkere hapjes. Potje sjoelen, schaken of naar de film kijken. Het team wil
iedereen die aanwezig kon zijn, bedanken voor de gezellige middag.
Bij de opening van de middag is er door meester Arnold aangegeven dat 2019 staat voor vernieuwing.
Vernieuwing waar u direct en indirect iets van zult merken als ouder. Vernieuwing zal op verschillende
vlakken plaatsvinden, zoals de voorbereiding naar de duurzame verbouwing van het schoolgebouw,
vergroenen schoolplein, gespreide schoolreis, stichting leerkracht, ouderparticipatie.
We zullen u op de verschillende onderdelen op de hoogte houden via de weekbrief.
Iedereen een mooi 2019 toegewenst.
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In gesprek met de Wethouder
De school had in 2018 het ontmoeten en verbinden centraal staan. Dit
zal ook in 2019 verder worden doorgevoerd. Het schooljaar is voor de
Kerstvakantie afgesloten met een gesprek met De Wethouer
Onderwijs (Wouter Struijk) en de beleidsmedewerkster onderwijs
(Emel Erkci). Hier hebben we in een mooi dialoog, de ontwikkelingen
van de school, de wijk en de ondersteuning aan, om en in de school
kunnen bespreken. Mooi voorbeeld om de handen in een te slaan en
het goede voor de jongste inwoners van de gemeente te kunnen
realiseren.

Netjes voor onze spullen zorgen, zodat we deze weer kunnen gebruiken morgen
In school krijgen onze leerlingen veel ruimte, om te kunnen leren en vrij te kunnen
kiezen waar ze werken. Dit is gebaseerd op het vertrouwen hebben in en elkaar
kunnen vertrouwen. De kenwaarde zelfstandigheid en verantwoordelijkheid was
voorheen benoemd als “Vrijheid in gebondenheid”. Helaas moet het team de groepen
5 t/m 8 in de komende periode meer in gebondenheid laten werken. Dit heeft te
maken dat er op de banner buiten, op de muur en een tafel de volgende afbeelding
wordt getekend.
Eerlijkheid vinden we erg belangrijk op school. Het maken van deze afbeelding wordt op dit
moment gezien als een foutje. Een foutje kan worden hersteld. Degene die dit foutje heeft
gemaakt kan dit bij zijn/haar groepsleerkracht aangegeven en zullen we dan samen bekijken hoe
we dit kunnen schoonmaken. Na het schoonmaken beginnen we weer met een schone lei!
Dit stukje tekst zal in de groepen 5 t/m 8 besproken worden door de groepsleerkrachten.
Arnold Eijgelsheim
Directeur

Valentijnsdisco
Op donderdag 14 februari is er een Valentijnsdisco voor de groepen 5 t/m 8. Verdere informatie
hierover volgt.

Verkeersbegeleiders mini-vierdaagse
Van maandag 13 mei t/m donderdag 16 mei 2019 lopen de groepen 1 t/m
4 de mini vierdaagse. Om dit veilig te laten verlopen zijn er nog een
aantal verkeersbegeleiders nodig. Wilt u ons hier 1 of meerdere dagen
bij helpen of meer informatie hierover meld dit dan bij de
groepsleerkracht of Karen (moeder Mare, groep 4).
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Klassenagenda
Groep 1/2a

Dinosaurussen

Groep 1/2b

Dinosaurussen

Groep 3

Dinosaurussen

Groep 4

Wanneer was het? Dinosaurussen

Groep 5

Geschiedenis Week 1 Prehistorie

Groep 6

Alles apart

Groep 7

Alles apart

Groep 8

Alles apart

Agenda
Januari:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Vrijdag
Donderdag

21 jan
22 jan 10:30 uur
23 jan
29 jan 10:30 uur
14 feb

Bezoek Ring van Putten
Rondleiding dorpskerk
Historyland
Wereldmuziek moet je doen
Valentijnsdisco

Groep 8
Groep 7
Groep 5
Groep 7
Gr. 5 t/m 8

Ouderbijdrage schooljaar 2018-2019
Uw kind(eren) zijn door inschrijving op ODS de Vuurvogel automatisch lid van onze vereniging de
Daltons. U bent hierover geïnformeerd dat voor dit lidmaatschap een contributie wordt gevraagd.
Heeft u een machtiging ingevuld? Dan is het bedrag voor uw kind(eren) reeds afgeschreven van uw
rekening. Voor uw eerste kind is dit 5 oktober 2018 en voor uw tweede, derde, vierde enz. kind(eren) 8
januari 2019 afgeschreven.
Heeft u de contributie of uw termijnbedrag nog niet voldaan dan wil ik u vragen dit voor vrijdag 18
januari 2019 over te maken ten name van OR ODS De Vuurvogel op ING banknummer: NL 19INGB 0004
7553 94. Graag onder vermelding van de naam van uw kind en de groep.
Indien u contant wilt betalen dan kan dat op maandag, dinsdag en/of donderdag bij de gastvrouw van
school, Juf Annie of op woensdag om 12.15u bij mij in de koffiekamer.
Mocht u nog vragen hebben of een betalingsregeling willen treffen dan kunt u mij een e-mail sturen.
Groep 1 t/m 4 € 57,50 inclusief kosten mini-vierdaagse
Groep 5 t/m 7 € 53,00
Groep 8
€ 59,00 exclusief kosten werkweek € 100,00
Met vriendelijke groet,
Natascha Rozendaal
Penningmeester Ods de Vuurvogel ouderraad.odsdevuurvogel@prokind-scholengroep.nl
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