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Nieuwsbrief november 2016
De herfstvakantie is weer voorbij gevlogen. Hopelijk is iedereen goed uitgerust en kunnen we weer
hard aan het werk. De voorbereidingen voor het sinterklaasfeest en kerstfeest zijn al in volle gang. In
deze nieuwsbrief kunt u lezen wat er verder de komende weken op het programma staat.
Met vriendelijke groet,
Team cbs Gravin Aleida
Vanuit de directie
Schoolfonds
Niet alles wat een school nodig heeft kan uit het normale budget worden betaald.
Het schoolfonds biedt dan uitkomst. Zo worden de uitgaven voor schoolreisjes, uitstapjes en
onkosten voor Sinterklaas, Kerst en andere feesten uit het schoolfonds betaald. De vrijwillige
bijdrage voor het schoolfonds is € 50 per kind. U kunt het schoolgeld als volgt betalen: Overmaken op
rekeningnummer: NL87INGB0678847231 ten name van CBS Gravin Aleida te Schiedam. Let erop dat
u de naam van uw kind en de groep vermeldt. U kunt ook contant betalen bij de schooldirectie. U
ontvangt dan een kwitantie als betalingsbewijs. In de nieuwsbrief van december zullen wij u de
afrekening van het schoolfonds van 2015-2016 en de begroting voor 2016-2017 presenteren.
Ouderkamer
Informatie door CJG verpleegkundige Barbara Loekemeijer ‘Hoe voorkom je hoofdluis 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.
Sinterklaas
Zaterdag 12 november hopen wij Sinterklaas weer in ons land te mogen verwelkomen! Maandag 14
november gaan de groepen 5/6 en 7/8 lootjes trekken voor de surprises. Ook gaan alle groepen weer
het Sinterklaasjournaal kijken. Op school is de commissie al druk bezig met alle voorbereidingen voor
5 december. Het belooft weer een gezellige ochtend te worden. Er volgt nog een brief met alle
details over deze dag. Alle kinderen zijn deze dag om 12:00 uur uit.
Bibliotheek op School
Via onderstaande link kunnen kinderen zoeken in de collectie van de schoolbibliotheek, de collectie
van de openbare bibliotheek en op het internet. Je vindt er informatie voor werkstukken en
spreekbeurten, nieuws en boekentips.
http://cwise.probiblio.nl/cgi-bin/bx.pl?vestnr=5107;var=dbos

Studiedag
Op maandag 21 november hebben de leerkrachten een studiedag. De leerlingen zijn deze dag vrij.
Wij verwachten hen dinsdag 22 november weer op school.
Gouden Regel november
Zoals u heeft kunnen lezen in de vorige nieuwsbrief, staat elke maand 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.
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De Gouden Regel voor de maand november is: ‘We lossen alles op door met elkaar te praten’. Met
elkaar zorgen we voor een veilig en rustig leefklimaat op school.
Vanuit de groepen
Groep 7/8
Bezoek aan de brandweer in Schiedam
Donderdagmiddag 17 november brengt groep 7/8 een bezoek aan het huis van de familie Brandjes:
‘de Club van 1-1-2’. Het bezoek maakt de kinderen bewust van brandveiligheid. Waar ligt brand op
de loer? Hoe voorkom je het? Wat moet je doen als er toch iets mis is gegaan? Dit alles kunnen de
leerlingen aan den lijve ondervinden tijdens een doe-en-ervaartraining.
Speciaal hiervoor, werd in de nieuwe brandweerkazerne Schiedam een woning nagebouwd. Hier
volgen de leerlingen een route waarbij zij verschillende kamers betreden. Aan het einde van de tocht
kunnen ze zelf controleren wat ze goed deden en wat er nog beter kan. Deze speelse doe-enervaartraining maakt de kinderen alert en geeft ze inzicht in hoe te handelen. Juist door het
levensechte karakter van de doe-opdrachten, vergeten zij de opgedane kennis nooit meer. Zij nemen
hun inzichten mee naar huis. U, als ouder/verzorger zal dus thuis goed door uw kind ingelicht
worden!
Suikerzoet Filmfestival groep 7/8
Het Suikerzoet Filmfestival is een 4-daags filmfestival, waarbij de hoofdthema's 'feelgood en drama'
zijn. Vrijdagmiddag 18 november gaat groep 7/8 naar de film Felix (komedie/drama). De film Felix
gaat over de dertienjarige Felix. Felix woont in een buitenwijk van het Zuid-Afrikaanse Kaapstad. Hij
droomt ervan om saxofonist te worden, net als zijn overleden vader, maar zijn moeder vindt jazz
duivelse muziek en verbiedt hem te spelen. Ze wil dat hij zich volledig op zijn huiswerk concentreert,
want hij is net gestart aan een deftige middelbare school. In het geheim stort Felix zich toch op een
muzikaal avontuur.
VO Scholenmarkt groep 8
De scholen voor Voortgezet Onderwijs uit de regio Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland
hebben besloten om vanaf dit schooljaar over te gaan tot een gemeenschappelijke
schoolkeuzemarkt. Een markt waarbij leerlingen van groep 8 en hun ouders zich bij voorkeur samen
kunnen oriënteren op het brede aanbod van het voortgezet onderwijs. Deze vindt plaats op
maandag 21 november in de Groenoordhal.
Overdag bezoeken leerkrachten, leerlingen en (waar mogelijk) ouders van groep 8 onder schooltijd
de schoolkeuzemarkt. Het avondprogramma bestaat uit een open inloop en een algemene
voorlichting over het Voortgezet Onderwijs. Bij de open inloop zijn alle leerlingen en ouders die nog
meer willen weten van de verschillende scholen van harte welkom. In een aparte ruimte wordt op
meerdere tijdstippen een algemene voorlichting over de organisatie en inrichting van het Voortgezet
Onderwijs gegeven. Het avondprogramma is van 18.30 tot 20.30 uur.
Op de markt vindt u veruit de meeste scholen voor Voortgezet Onderwijs uit de regio Schiedam,
Vlaardingen, Maassluis en Maasland, versterkt met enkele vakscholen uit Rotterdam die aanvullend
zijn op het aanbod uit de regio.

Vanuit onze partners
Peuterland
We gaan met een nieuw thema starten, namelijk de Bakker. We zullen binnen dit thema de
koppeling maken met Sinterklaas en Kerst. Een aantal kinderen zullen deze periode gaan starten in
groep 1. Dit is super spannend, maar ze zijn er helemaal klaar voor. Wij verwelkomen hierdoor
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nieuwe peuters die zullen starten op de groep. Wij hopen dat zij een leuke tijd zullen hebben bij
Peuterland!
BSO Aleidakids
Na een heerlijk herfstvakantie gaan we allemaal weer gezellig naar school en de BSO. Samen met
BSO KlipKids gaan we weer leuke workshops verzorgen voor de kinderen op de BSO. Op AleidaKids
zullen we gaan bakken, en op KlipKids gaan we figuurzagen! Hou voor leuke foto's en nieuwtjes onze
Facebook in de gaten: www.facebook.com/KomKidsAleidaKids
Voor meer informatie over BSO AleidaKids kunt u altijd even langlopen bij Selina of Shirley.
Nieuws vanuit de Grote Kerk
Kinderkerstnacht - zangers en toneelspelers gevraagd
Het is een traditie geworden: op kerstavond 24 december om 19:00 uur in de Grote Kerk houden de
kinderen een speciale kerkdienst waarin het geboorteverhaal van Jezus wordt verteld en uitgebeeld.
De kaarsen branden, de kerk is warm en vol, het kinderkoor zingt en kinderen en tieners spelen
toneel. Wil jij meedoen? We vinden het erg leuk als je meezingt of meedoet met toneelspelen. Geef
je op bij de jeugdouderling.
Adventsproject - dromen van een mooie wereld
Op zondag 27 november begint de Advent, een periode waarin we uitkijken naar kerst, de geboorte
van het kindje Jezus. Het onderwerp van de Advent is dit jaar “dromen van een mooie wereld”. Elke
zondag vanaf 27 november dromen we over vriendschap, vertrouwen, een mooie aarde, een betere
wereld. En het blijft niet bij dromen hoor, we gaan ook aan de slag! Het project eindigt met de
kinderkerstnacht op 24 december om 19:00 uur. Wil je erbij zijn? Kom dan vanaf 27 november naar
de Grote Kerk, om 10.00 uur.
Meer info: Jeugdouderling Boudewijn Ridder, bridder@xs4all.nl of 010-4679537. Adres Grote
Kerk: Lange Kerkstraat 37, Schiedam
Kleine ambassade
Zit je in groep 6,7 of 8 en heb je altijd al in een échte film willen spelen of mee willen werken aan het
maken van een film? Dan is dit je kans! Kom op 19 november naar het Suikerzoek filmfestival en doe
auditie voor dé Klassefilm die gemaakt wordt voor en door kinderen.
Schrijf je in door voor 11 november je naam, school en groep naar
loesvandewetering@dekleineambassade.nl te mailen en laat ons meteen weten of je graag vóór of
achter de camera wilt schitteren. Je ontvangt per e-mail het tijdstip waarop je voor de Klassefilmauditie wordt verwacht.
wanneer:
zaterdag 19 november tussen 13.00 en 15.00 uur
tijdens:
het Suikerzoet filmfestival
waar:
Wennekerpand, Vijgensteeg 2 in Schiedam
Zorg dat je je snel inschrijft, want vol=vol!

