September 2018

De Christoffelroffel
Beste ouders en leerlingen,
De school is weer gestart na hopelijk voor iedereen een mooie,
fijne vakantie. Het weer heeft in ieder geval goed meegewerkt,
ook al was het op sommige dagen wel érg warm.
Voor mij persoonlijk is het ook weer een nieuwe start na een
lange periode van afwezigheid. Samen met het team, ouders en
leerlingen gaan we ervoor om er een mooi schooljaar van te
maken.
De Christoffel heeft in de afgelopen jaren moeilijke tijden
gekend met name betrekking hebbend op ons leerlingenaantal.
In april 2018 heeft Trinamiek gekozen voor het behouden van
de Christoffel. Team, directie en bestuur geloven in het
voortbestaan. De keuze is zichtbaar in diverse onderdelen:
- We werken met 4 groepen.
- Het team werpt zich op studiedagen (al gestart) op het
nog meer verbeteren van ons onderwijs. Begrijpend
lezen is o.a. een speerpunt voor dit jaar.
- Het team zoekt naar het versterken van de
onderwijsvisie. Op de Christoffel wordt al goed
onderwijs gegeven; de huidige ouders weten dat al. De
buurt/omgeving is hiervan nog onvoldoende op de
hoogte.
- Op de Christoffel kunnen we met onze professionele
vaardigheden alle kinderen (ook begaafde en
meerbegaafde kinderen) uitstekend onderwijs bieden.
Onze opdracht is dan ook hoe wij ons meer op de kaart zetten
voor nieuwe ouders om hen ook te laten zien dat er goed
onderwijs op de Christoffel gegeven wordt. Hier hebben wij u
als ouders ook bij nodig. Wij zullen u regelmatig in de
“Christoffelroffel” op de hoogte houden van onze inzet en
veranderingen.
Met vriendelijke groet,
Marieke Hagenaars

Kalender september
05-09 Kijkochtend
ouders 8.30-9.30 uur
18-09 Schoolreis
gr. 1 t/m 6
26-09 Start
Kinderpostzegels
Kalender oktober
02-10 Algemene
Ledenvergadering
Ouderraad en
informatieavond
03-10
Kinderboekenweek
05-10 Studiedag
Trinamiek;
leerlingen vrij
08-10 Studiedag
team: leerlingen vrij

22-10 t/m 26-10
Herfstvakantie:
leerlingen vrij
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Welkom juf Selma
Een speciaal welkom voor juf Selma. ZIj werkt op de vrijdag in groep 1-2. We wensen haar
een mooie, leerzame tijd op de Christoffel.
Personele informatie
Heuglijk nieuws: misschien dat u het al weet en/of gezien heeft, maar juf Leonie is in
blijde verwachting. Wanneer het zwangerschapsverlof precies zal aanvangen is nu nog
niet exact te bepalen, maar wij zijn nu al bezig met het regelen van vervanging.
AVG en privacy
Alle ouders hebben voor de vakantie een brief gekregen met uitleg over de nieuwe AVG
betreffende het gebruik van foto’s en filmpjes op school en op de website.
U kunt m.b.v. het toestemmingsformulier aangeven wat u wel of niet goedkeurt.
De toestemming geeft u per schooljaar.
Van veel ouders hebben we het formulier al retour gekregen, waarvoor dank, maar nog
niet van iedereen. Als u het nog niet heeft ingeleverd, wilt u dit voor 14 september alsnog
doen?
Schoolreis: groepen 1 t/m 6 dinsdag 18 september
Beste ouder(s),
Het is bijna zover! Op dinsdag 18 september gaan we op schoolreis.
We gaan naar Dippie Doe in Best.
In deze brief een paar belangrijke punten om voor u als ouder(s) te weten:
● We vertrekken om 08:45 uur. Dit betekent dat de kinderen op de normale tijd (8:30
uur) op school worden verwacht. We kunnen niet wachten op kinderen die te laat
zijn!
● Jassen en tassen mogen de kinderen bij zich houden in de klas.
● Wilt u uw kind(eren) naar de klas brengen en op het plein wachten om ze uit te
zwaaien?
● Wilt u uw kind(eren) thuis laten plassen?
● De kinderen moeten hun eigen eten en drinken meenemen voor de tussendoortjes en
lunch.
● In de bus mag niet gegeten worden.
● Heeft uw kind(eren) bij spannende dagen nog wel eens last van ‘ongelukjes’ wilt u dan
zorgen voor extra kleding?
● We vertrekken om 16:00 uur weer naar school.
● We verwachten rond 17:00 uur op school terug te zijn. U zult begrijpen dat dit slechts
een indicatie is, denk aan files.
● Rond 16:45 uur is de school geopend om op uw kind(eren) te wachten.
● We hopen natuurlijk op mooi weer, maar wilt u uw kind(eren) aankleden naar
verwachting van het weer. Vergeet bijvoorbeeld de regenkleding niet bij slecht weer of
zonnebrand bij mooi weer.
● We verwachten alle hulpouders (zij hebben voor de vakantie bericht gehad) op dinsdag
18 september om 08:10 in onze bieb. Dan zullen we nog het één en ander uitleggen
over het verloop van de dag.
● De kinderen nemen geen geld mee op schoolreis.
Mochten er nog vragen zijn, dan horen we dit graag!
De schoolreiscommissie
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Close Reading
Zoals in de laatste Christoffelroffel vermeld, gaan we het begrijpend lezen een nieuwe
impuls geven door middel van Close Reading.
Bij Close Reading gaat het om:
● het werken met een korte tekst, eventueel onderdeel van een langere tekst, die
complex genoeg is voor de lezers;
● het meerdere keren lezen van de tekst, verdeeld over verschillende lessen;
● een opeenvolging van tekstgerichte vragen die de instructie in het begrijpen van
de tekst, zowel literair als bij het maken van afleidingen, ondersteunen;
● het actief verwerken van de tekst.
● uitgebreide discussie over de tekst, tussen leerkracht en leerlingen onderling;
● het leren maken van aantekeningen tijdens het lezen;
● de verwachting dat leerlingen moeite moeten doen om iets te leren van de tekst.
Close Reading is geen methode maar een werkwijze om een tekst te leren begrijpen.
Het team heeft de eerste studieochtend gehad en heeft goede ideeën en handvatten
gekregen om het begrijpend lezen verder vorm te geven. Op 8 oktober staat het 2e
studiemoment gepland.
Algemene Ledenvergadering Ouderraad 2 oktober én informatieavond
Op dinsdagavond 2 oktober is het informatieavond. Tijdens deze avond krijgt u van de
leerkracht informatie over de groepen. U hoort welke vakken er gegeven worden en
welke zaken er nieuw zijn in de groep. U krijgt informatie over huiswerk, werkstukken en
spreekbeurten. Ook is er de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Ouderraad.
Tijdens deze korte vergadering neemt de Ouderraad het voorgaande jaar door en worden
de financiën besproken. Ook wordt er vooruit gekeken naar het nieuwe schooljaar, de
activiteiten en de ouderbijdrage. Alle ouders zijn automatisch lid van de Ouderraad. U
bent dus van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. De avond start om 19.00 uur en
eindigt rond 20.15 uur. We hopen op een grote opkomst.
Afwezigheid Juf Marjolein 18 september
Op 18 september is juf Marjolein (gr. 7-8) afwezig i.v.m. een trainingsdag voor de
coördinatoren van de Kanjertraining. Juf Linda werkt op deze dag in groep 7-8. Op
donderdag 20 september werkt juf Marjolein in groep 7-8 en juf Monica staat die dag in
groep 3-4.
Kinderboekenweek
De landelijke kinderboekenweek vindt dit jaar plaats van woensdag 3 oktober tot en met
zondag 14 oktober. Het thema is dit jaar vriendschap.
Ook op school zullen wij deze dagen extra aandacht besteden aan boeken en het thema
vriendschap.
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Studiedagen team vrijdag 5 en maandag 8 oktober
Op vrijdag 5 oktober is ‘de dag van de leraar”. Op deze dag organiseert onze stichting Trinamiek
een studiedag voor alle leerkrachten. De leerlingen zijn deze dag vrij.
Op maandag 8 oktober heeft het team een studiedag met als inhoud o.a. de 2e bijeenkomst van
“close reading”. De leerlingen zijn op deze dag ook vrij en kunnen op deze manier genieten van
een lekker lang weekend.

Bericht vanuit de parochie
Kind op Schoot
Wil je samen met je kindje het geloof (her)ontdekken, beleven en vieren?
Interactief, spelenderwijs en zonder lang stil te zitten?

Kom dan op zondag 14 oktober naar de eerste Kind-op-schoot viering!
Voor kleuters en hun broertjes en zusjes.
Barbarakerk Nieuwegein, 14 oktober, 11.30 uur
Voor vragen en opgeven: pastor Hedwig (tel. 06-20980748)

Bericht van Geynwijs
Beste ouders en leerlingen,
Mijn naam is Fatma Tas en ik ben werkzaam als sociaal professional
binnen het team Geynwijs op School. Dit betekent dat ik
contactpersoon ben van verschillende scholen in Nieuwegein.
Een aantal kinderen op school heeft problemen om het aangeboden
onderwijs goed te volgen. De oorzaak ligt niet altijd bij bepaalde
vakgebieden zoals lezen, rekenen, e.d. Er kan ook sprake zijn van
faalangst, gebrek aan weerbaarheid, verwerking van gebeurtenissen
binnen gezinnen, e.d.
De intern begeleiders kunnen mij anoniem consulteren, maar ik sluit ook aan bij MDO’s
om mee te denken en te praten wat passende zorg is.
Loop je ergens tegen aan, wil je even sparren of wil je gewoon iets kwijt.
Dan kunt ook u daar (anoniem) gebruik van maken. Vanaf september 2018 ben ik elke
eerste dinsdag van de maand van 08.30 tot 09.15 aanwezig op de Christoffel.
De intern begeleidster Wendy (of de leerkracht) kunnen u meer informatie geven over
mijn werkzaamheden en hoe u mij op andere momenten kunt bereiken.
Hartelijke groet, Fatma Tas
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