21-06-2019
Nieuwslijn nr.19
--

AGENDA 24 JUNI TOT EN MET 05 JULI
Maandag 24 juni

Alles-in-1 Thema Voeding ‘’Voedsel kopen en verkopen’’.
Uitje naar de Hortus voor groep 4/5B en 4A.
Deze week Cito spelling groep 3 t/m 6 + AVI en DMT groep 3 t/m 7 voortzetten.
Deze week Cito woordenschat groep 2 t/m 7 en studievaardigheden.
Lattoets groep 7.
Cito rekenen groep 3 t/m 6 voortzetten.

Woensdag 26 juni

Uitje naar Hortus voor groep 5a en 6a.
Groep 8 gaat op kamp naar Zwanenkap.

Donderdag 27 juni

Groep 8 is op kamp.
Uitje naar de Hortus voor groep 6/7b.
MR vergadering 16.00-17.30 in de koffiekamer op de Blauwe Lijn.

Vrijdag 28 juni

Groep 8 gaat vanaf kamp naar Walibi en is rond 18.00 uur weer terug op school.

Maandag 1 juli

Keti Koti viering op school!
Alles-apart week 12 t/m 15.

Woensdag 3 juli

Ambition day groep 8a en 8b.
GMR+afvaardiging van 19.00- 21.00 uur.

Maandag 8 juli

Eindmusical groep 8 van 18.00 – 20.00 uur.

KETI KOTI 1 JULI
Op 1 juli is het feest op de Blauwe Lijn.. Dan vieren wij Keti Koti, de afschaffing van de
slavernij!
Hierbij nodigen wij u uit op ons eigen Keti Koti festival op maandag 1 juli 2019.
Om 9.30 verzamelen alle klassen zich buiten op het schoolplein, waarna wij om 10.00 zullen
gaan wandelen in de buurt met een band als begeleiding.
We verwachten rond 11.00 terug op school te zijn waar we onze viering voort zullen
zetten met dans, muziek en spel o p het schoolplein.
Wij zouden het erg leuk vinden als u en uw kinderen in traditionele klederdracht naar ons
festival komen!
Heeft u nog vragen, dan kunt u met deze terecht bij juf Rachel (gr 1/2a), juf Sinead (gr 1/2c),
Anna ( ouderraad ) en Esmaralda ( ouderraad)
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SCHOOLREISJE WAS EEN SUCCES!
Beste ouders en/of verzorgers,
Het Schoolreisje was een succes, de
kinderen hebben genoten dankzij de goede
organisatie van onze ouderraad!
Namens de Blauwe Lijn heel veel dank aan
de ouderraad en de lieve hulpouders die als
begeleiding mee zijn gegaan. Door jullie
kunnen wij vorm blijven geven aan leuke
activiteiten voor onze leerlingen!

Ouderbijdragen 2018-2019
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GROEP 8 GAAT OP KAMP
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Zoals ieder jaar gaan we met de leerlingen van groep 8 naar schoolkamp. We gaan dit keer naar “De Zwanenkap”
in Cornwerd. Dit jaar doen we dat van woensdag 26 juni tot en met vrijdag 28 juni. Ieder jaar wordt het jaarlijkse
schoolkamp met veel plezier georganiseerd. Drie dagen trekken we met elkaar op, doen allerlei activiteiten en
leren samen te werken. Kamp is leuk en leerzaam! Vrijdag 28 juni vertrekken zij vroeg uit Zwanenkap en gaan
naar Walibi World! Uw kind zal rond 18:30 uur op school aan komen. U wordt via de groepsapp door de leraren
op de hoogte gehouden.
Het kampgeld kan uiterlijk tot maandag 24 juni betaald worden bij de administratie. Het kampgeld bedraagt €150
euro inclusief ouderbijdrage. Heeft uw kind een stadspas? Dan kunt u hiermee €50 euro korting krijgen.
Let op: Dit is echt de laatste week dat u het kampgeld en/of ouderbijdrage kunt voldoen, is er niet of niet op tijd
betaald? Dan kan uw kind helaas niet mee op kamp!
Gaat uw kind niet mee op kamp? Dan wordt uw kind wel op school verwacht en zal het voor hem/haar een
normale schooldag zijn!
UITJE NAAR HORTUS
Op maandag 24 juni gaan de groepen 4a en 4/5b naar hortus, woensdag 26 juni gaan de groepen 5a en 6a en
donderdag 27 juni gaat groep 6/7b naar de Hortus.
Tijdens hun bezoek krijgen zij een speurtocht waarin zij alles te weten kunnen komen over planten en voeding.
Ieder groepje krijgt een boodschappenmandje met 10 producten mee en zoekt de bijbehorende planten op in de
tuin en kassen: banaan, koffie, bamboe, appel, cacao, rijst, vijg, keukenkruiden, kaneel en rubber. Bij elke plant
worden enkele vragen beantwoord, zoals: welk deel van de plant wordt gebruikt en van welk klimaat houdt deze
plant? De eetbare producten uit het mandje (appel, banaan, chocola, vijg, kaneelsnoepje) mogen de kinderen
direct opeten. Super leuk !
De leerkrachten zijn druk bezig geweest met het in orde maken van de begeleiding. Hartelijk dank aan de ouders
die zich opnieuw inzetten om op de veiligheid van onze leerlingen toe te zien.
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MR ZOEKT OUDERS
Beste ouders, helaas hebben wij nog geen aanmeldingen
gehad voor de MR- oudergeleding. Het Team bestaat nu uit
twee betrokkenen ouders, mevr. Liesbeth Flobbe (moeder
van John Blake groep 3) en mevr. Roxanna Branza, (moeder
van Iannys en Maria Dumbraveanu, groep 4/5b en 1/2A).
Graag willen wij het team uitbreiden met nog twee ouders
en/of verzorgers.
Wilt u meedenken aan de leerlingenzorg, veiligheid,
formatiezaken en andere zaken die van invloed zijn op de
ontwikkeling van onze school? Wacht dan niet langer en
meld u aan!
Spreekt u geen Nederlands maar wel Engels, ook daar
houden wij rekening mee!
Wij vergaderen ook in het Engels.
De eerst volgende vergadering wordt gehouden op
donderdag 27 juni 2019 om 16:00 uur, het zou fijn zijn als
wij u dan ook kunnen verwelkomen!

Komt u ons team
versterken?
Wij rekenen op u!

GROEP 8 GAAT NAAR DE AMBITIONDAY
Woensdag 3 juli gaan de groepers 8 naar de Ambitionday.
Roadmap to Success Ambition Day is een moment waarbij wij succes tastbaar maken voor groepen
8 leerlingen. In een stappenplan, bestaande uit o.a. een workshops op school en uiteindelijk een
meet and connect, maken de leerlingen letterlijk kennis met de toekomst. Hun tafel gezelschap
tijdens deze meet and connect bestaat uit; o.a. rechters, gynaecologen, ambulance broeders,
advocaten, stewardessen, politie enz….
Ons doel; visualiseer je ambities/ toekomstig beroep en weet dat je dromen kunt verwezenlijken,
als je maar de juiste stappen neemt. De tafelheren en dames delen ter inspiratie hun verhaal
achter het succes. De kracht van deze match; leerlingen worden zoveel mogelijk aan tafel geplaats
met professionals die het beroep uitoefenen die zij omschreven hebben in hun Ambition Card.
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DOE MEE AAN HET ONDERZOEK EN MAAK KANS OP EEN TEGOEDBON T.W.V. €25 EURO!
Beste ouders en/of verzorgers,
Graag nodig ik u uit om deel te nemen aan een psychologische studie als onderdeel van masterstudie bij
Royal Holloway, University of London.
Ouders spelen een belangrijke rol in het schoolsucces van hun kinderen. Er zijn verschillende manieren
waarop je kunt meedoen en het leren van je kinderen kunt ondersteunen.
In dit geval ben ik als onderzoeker, geïnteresseerd in berichtevaluatie voor ouders in relatie tot uw
kinderen. En zou u willen vragen om deel te nemen aan een enquête onderzoek. U krijgt een bericht, lees
dat bericht, daarna wordt uw mening gevraagd over het bericht. Hieronder is de indeling van de enquête;
-

Algemene vragen
Eerste set vragen gaan over uw waarden en hoe belangrijk u die vindt
Tweede set vragen gaan over specifieke gebeurtenissen en hoe vaak die voorkomen
Dan krijgt u een bericht
Naar aanleiding van dat bericht krijgt u weer een aantal vragen

De vragenlijst duurt ongeveer 10-15 minuten en je kunt meerdere tegoedbon winnen van €25.
Bovendien is de vragenlijst beoordeeld en geautoriseerd door de commissie van Royal Holloway
Universiteit in Londen. Dit project staat onder toezicht van professor Anat Bardi, Royal Holloway, University
of London.
Alle informatie die tijdens het onderzoek wordt verzameld, wordt vertrouwelijk behandeld en de gegevens
worden geanonimiseerd en veilig opgeslagen.
Hier is de link naar de enquête:
Nederlands - https://rhulpsychology.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_8Jq16bttDbkgkbH
Engels - https://rhulpsychology.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6SACAnF5AputfOl
Als u vragen heeft over de enquête of het project, aarzel dan niet om contact met mij of de supervisor te
nemen.
Contactgegevens onderzoeker:
Engwerda.Lianne.2018@live.rhul.ac.uk
Contactgegevens supervisor:
Anat.Bardi@rhul.ac.uk
Met vriendelijke groet,
Lianne Engwerda
MSc Toegepaste sociale psychologie
Royal Holloway University of London.

