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Nieuwsbrief oktober 2016
Wat gaat de tijd hard. De herfstvakantie staat alweer bijna voor de deur. Voor die tijd wordt er nog
hard gewerkt en staan er nog wat leuke activiteiten gepland. In deze nieuwsbrief leest u belangrijke
informatie voor deze maand.
Met vriendelijke groet,
Team cbs Gravin Aleida
Vanuit de directie
Herfstvakantie
Op zaterdag 15 oktober start de herfstvakantie. Wij verwachten alle leerlingen maandag 24 oktober
weer op school.
Gouden Regel oktober
Zoals u heeft kunnen lezen in de vorige nieuwsbrief, staat elke maand staat één van de 4 ‘Gouden
Regels’ extra centraal in de school. De leerlingen van groep 7/8 zullen de regel kort in de klassen
komen presenteren.
De Gouden Regel voor de maand oktober is: ‘We zijn rustig in de school’. Met elkaar zorgen we voor
een veilig en rustig leefklimaat op school.
Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek is begonnen. Het thema is dit jaar: ‘Voor altijd jong’. Het gaat over opa’s en
oma’s en over grootmoeders tijd
Gedurende het Kinderboekenweekproject wordt er in iedere groep veel aandacht besteed aan lezen,
leesplezier, voorlezen, voordragen en boekbesprekingen. Vrijdag krijgen de kinderen een workshop
op school en een aantal groepen gaan naar een voorstelling in het teken van de Kinderboekenweek.
Op donderdagmiddag 13 oktober na schooltijd sluiten we de projectperiode af met een inloop. U
krijgt dan de gelegenheid om te bekijken waar de leerlingen tijdens de projectperiode allemaal aan
hebben gewerkt. Hiervoor ontvangt u nog een aparte uitnodiging.
Ouderkamer
Informatie WOT Schiedam Oost
Op woensdag 12 oktober zal Paula van Oeveren van WOT Schiedam Oost om 8.30 uur aansluiten bij
de koffietafel en iets vertellen over het project Kind&crackers. Meer informatie vindt u in de bijlage
bij deze nieuwsbrief.
Informatie door CJG verpleegkundige Barbara Loekemeijer ‘Hoe voorkom jehoofdluis en neten en hoe
behandel je het.
Op woensdag 2 november zal CJG verpleegkundige Barbara Loekemeijer om 8.30 uur aansluiten bij
de koffietafel. Zij weet alles op het gebied van hoofdluis en neten en zal u hier over informeren. Aan
het eind van de bijeenkomst weet u op welke manier u uw kind(eren) kan controleren op hoofdluis
en neten en hoe u het beste kan behandelen als er hoofdluis of neten zijn gevonden.
Medezeggenschaps Raad (MR)
Sinds het begin van dit schooljaar bestaat de MR van de Gravin Aleidaschool weer uit een leerkracht (
Henny de Waal ) en twee ouders. Na de hectische periode van afgelopen schooljaar is er weer sprake
van een goede vertegenwoordiging in de MR Schiedam.
Het is belangrijk dat de ouders vertegenwoordigd zijn en dat zij meedenken adviseren en soms mee
beslissen over zaken die de school, ouders en leerlingen aangaan.
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De nieuwe ouders stellen zich aan u voor en u kunt altijd met vragen en of opmerkingen bij hen
terecht.
Mijn naam is Werner Koning, net de 40 gepasseerd en ik ben vader van vier kinderen.
Djamila (7) zit in groep 4 en Milani (6) in groep 3. Ons gezin bestaat ook nog uit twee pubers van 13
en 15. Inmiddels al weer 15 jaar gelukkig getrouwd met Satina en werkzaam als IT-er bij de grootste
afvalverwerker van Nederland. In mijn vrije tijd loop ik regelmatig hard, klus ik in huis, pruts met
computers en telefoons en sinds kort dus actief als MR lid op de Gravin Aleida.
Mocht je me wat willen melden dan kan dat via werner@wertel.nl
Ik ben Elske Thomassen, moeder van Lotte (groep 4) en Sjef
(groep 2). Sinds eind vorig schooljaar ben ik een van de
oudervertegenwoordigers in de Medezeggenschapsraad (MR
samen met De Wieken en Het Talent). Daarnaast ben ik ook lid
van gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, GMR,
(medezeggenschapsraad van stichting 5maalO). Na alle
commotie vorig jaar over het wel of niet voortbestaan van de
school heb ik heb me aangemeld voor de MR. Ik vind het
belangrijk dat er een stem van de ouders is. De MR heeft veelal adviesrecht, maar mag over een
aantal zaken meebeslissen. Omdat je met de directie aan tafel zit, kan je je stem laten horen.
Als jullie wat besproken willen hebben bij de MR, willen weten wat er besproken is of iets dergelijks,
spreek me vooral aan, laat me vooral weten wat de stem van de ouder is. Ik zit er niet alleen voor
mezelf en mijn eigen kinderen, maar voor alle ouders. ’s Ochtends ben ik bijna altijd op school om de
kinderen te brengen en op woensdag en vrijdag ben ik er ook om ze op te halen.
Ik ben getrouwd met Jaap, woonachtig in het Witte Dorp in Rotterdam. In het dagelijks leven ben ik
werkzaam bij stichting Samen 010 als coördinator Budgetmaatjes en Hulp in Praktijk Capelle.
Daarnaast doe ik nog divers vrijwilligerswerk.
Vanuit de groepen
Groep 1/2
In de periode tot de herfstvakantie werken wij nog aan het thema “Ik en mijn familie”, wij sluiten
hierbij aan bij het Kinderboekenthema “Altijd Jong”. In de klas hebben we de huishoek uitgebreid
met een brillenwinkel, hier kunnen de kinderen hun ogen laten meten en een bril kopen. De kinderen
verkopen zelfgemaakte brillen, maar we hebben ook echte brillen in de winkel. Het spelen met echte
materialen maakt het veel uitdagender voor de kinderen. In de klas zijn we dagelijks bezig met het
aanbieden van woorden en wordt er veel geteld met de teltijger, tot 10 en ook weer terug. Hebben
de kinderen thuis ook al verteld over de meetmol? Hij heeft zelfs een eigen hol in de klas. Eind
oktober komen er twee nieuwe kinderen bij ons in de klas, Tobiasz en Royce, wij heten hen alvast
van harte welkom.
Groep 4
Zo aan het begin van groep 4 zijn we spelenderwijs al bezig met de tafels. De kinderen maken bij
rekenen in blok 2 kennis met de x (keer) sommen. We zijn met de klas op ontdekkingsreis gegaan en
hebben met elkaar gekeken hoeveel groepjes van 4 we kunnen maken met de hele klas. Ook de
groepjes van 2, 4, 5, 6, 8 en 10 hebben we geprobeerd. De juf las een verhaal voor en steeds als er
een cijfer in voor kwam, ging de klas groepjes maken aan de hand van dit cijfer. Er werd ongelooflijk
goed samengewerkt en ze vonden het erg leuk om te doen.
Ook hebben we de tafel van 1 en 10 geoefend door middel van de tafelrap. De kinderen waren gelijk
enthousiast en probeerden al actief mee te zingen.

Oostsingel 9
3112 GC Schiedam
010-4730575

info@gravinaleidaschool.nl
www.gravinaleidaschool.nl
Directeur mw S.I. Mak
Adjunct-directeur mw I. Pleijsier

Verder hebben we in de klas nu ook twee tafel dozen waarin materiaal zit waarmee de kinderen
kunnen oefenen met de tafels. De kinderen hebben al 1 keer kennisgemaakt met het materiaal en
hebben zelf keersommen bedacht bij het materiaal.
Thuis kan er spelenderwijs ook al geoefend gaan worden met de tafel van 1 en 10.
Voor de kinderboekenweek willen wij de ouders van groep 4 het volgende vragen. Wilt u voor vrijdag
7 oktober een babyfoto van uw kind meegeven. Deze gaan we gebruiken voor een knutselopdracht
binnen het kinderboekenweekthema ‘jong en oud’.
Boeksprekingen groep 5/6 en 7/8
Komende weken staan in groep 5/6 en 7/8 de boekbesprekingen centraal. Elke leerling kiest zijn/haar
favoriete boek uit en vertelt hierover in de klas. De kinderen in de klas worden enthousiast gemaakt
om ook dit boek te lezen. De kinderen hebben in hun huiswerkmap de handleiding voor het houden
van een boekbespreking zitten en weten wanneer zij aan de beurt zijn. De beoordeling is terug te
vinden op het eerste rapport.

Vanuit onze partners
BSO Aleidakids
De grote kastanjeboom op het plein laat alweer een hoop kastanjes vallen. De kinderen van de BSO
zijn deze aan het verzamelen zodat ze hiermee kunnen knutselen.
Vrijdag 7 oktober is het de dag van de ouderen. De kinderen gaan dan iets leuks maken voor de
ouderen in de buurt of voor hun eigen opa's en oma's. Tijdens de kinderboekenweek gaan de
kinderen net als vorig jaar aan elkaar voorlezen. De kinderen die binnenkort hun boekbespreking
hebben kunnen deze ook oefenen op de BSO. We gaan weer langzaam richting de herfstvakantie. In
de herfstvakantie zullen we nogmaals stilstaan bij de dag van de ouderen. Er worden cupcakes en
koekjes gebakken met de kinderen en rondgebracht bij de ouderen. Ook gaan de kinderen lekker
naar het strand om te struinen door de duinen en gaan ze op bezoek bij BSO de volkstuin. We
hebben er al helemaal zin in! Hou voor leuke foto's onze facebook in de gaten:
www.facebook.com/KomKidsAleidaKids Voor meer informatie over de BSO of over inschrijven, loop
gerust even langs bij Selina of Shirley.
Nieuws vanuit de Grote Kerk
Basiscatechese - herinnering - er is nog plaats voor enkele kinderen
Vanaf september wordt er weer catechese gegeven aan een groepje kinderen uit de groepen 7 en 8
onder leiding van juffrouw Joke Mulder. Dit is eenmaal in de 14 dagen, op maandag, van 16:15 tot
17:15 uur bij de juf thuis op het Nieuwlandplein. Je leert dan van alles over de kerk, de bijbel en
belangrijke christelijke feestdagen. Maar je bent vooral zelf actief bezig met discussie, werkstukken
en spelletjes. Er is nog plaats voor enkele kinderen. Ook voor ouders die zelf niet meer naar de kerk
gaan maar hun kinderen toch een basis van het geloof mee willen geven is deze catechese uitstekend
geschikt. Neem gerust contact op als je interesse hebt.
Kinderkoor - welkom nieuwe kinderen!
Wat leuk dat er enkele kinderen vanuit de Wieken en het Talent lid zijn geworden van het
kinderkoor, jullie zijn van harte welkom!! Alle kinderen vanaf groep 3 kunnen meedoen, ook als je
nog niet kunt lezen. We oefenen elke maandagavond (behalve in vakanties) van 18:45 tot 19:30 uur.
We zingen in diensten in de Grote Kerk, dus vooral christelijke liedjes die iedereen begrijpt en mooi
en vrolijk zijn. Kom je een keer kijken op de repetitie op maandagavond? Het is in de Grote Kerk,
ingang tuindeur. Lid worden is helemaal gratis.
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Meer info: Jeugdouderling Boudewijn Ridder, bridder@xs4all.nl of 010-4679537. Adres Grote
Kerk: Lange Kerkstraat 37, Schiedam
De kleine ambassade
Franciscus Gasthuis & Vlietland is op zoek naar kinderen uit groep 6, 7 en 8 die willen plaatsnemen in
de Kinderraad. Zowel kinderen die regelmatig in het ziekenhuis komen als kinderen die om andere
redenen meer te weten willen komen over zorg en ziekenhuizen, kunnen zich vanaf nu aanmelden.
Samen met verschillende professionals maak je kennis met de afdelingen in het ziekenhuis en de
beroepen die in een ziekenhuis bestaan. Ook kom je erachter hoe de communicatie met bezoekers
en patiënten is geregeld en ontdek je wat er allemaal is voor kinderen in een ziekenhuis. Samen met
de andere kinderraadsleden verdiep jij je in verschillende onderwerpen, waarna het ziekenhuis graag
jullie mening en adviezen hoort.
De Franciscus Gasthuis & Vlietland Kinderraad start na de herfstvakantie en blijft voor een heel
schooljaar bij elkaar. In november vinden de eerste vijf bijeenkomsten plaats, verspreid over de rest
van het schooljaar de volgende acht. Alle bijeenkomsten zijn op woensdagmiddag van 14:00 tot
16:00 uur en vinden plaats in Franciscus Vlietland in Schiedam.
Doe jij mee?
Ken of ben jij degene die graag wil plaatsnemen in de Kinderraad? Geef je dan voor vrijdag 7 oktober
op! Er is plaats voor 15 kinderen uit groep 6, 7 of 8 die op een basisschool in of rond Schiedam zitten.
Aanmelden kan door een korte motivatie met je naam, leeftijd, school, groep, e-mailadres en
telefoonnummer te sturen naar harmenvandewetering@dekleineambassade.nl.

