Nieuwsbrief
september 2017

Vreedzame School, zo maken we het samen leuker!!!
De kinderen krijgen het hele jaar door lessen ‘Vreedzame School’. Met deze lessen willen een positief
sociaal en moreel klimaat creëren, dat ook invloed heeft buiten onze school. Aan het begin van het jaar leren
ze de Vreedzame Schoolregels. Hieronder ziet u ze in een tekening, misschien ook handig voor thuis?

Maandag 4 september offerlunch
We houden van feest vieren en we houden van lekker eten, daarom krijgt ieder
kind naar aanleiding van het offerfeest* maandag 4 september een lekkere lunch.
U zorgt voor bestek, beker en bord, wij regelen de rest!
*Wat houdt het offerfeest in?
In de Koran staat dat Allah wilde testen of Ibrahim echt álles aan hem wilde geven.
Daarom vroeg hij hem zijn zoon te offeren. Gelukkig hoefde Ibrahims zoon niet te
sterven maar kwam er nét op tijd een offerdier. Op het offerfeest slachten moslims
een offerdier. Eén derde van het vlees is voor de armen, één derde voor familieleden
en vrienden, en één derde voor jezelf.

Start/Kennismakinggesprekken, dinsdag 5 en donderdag 7 september
Dinsdag 5 en donderdag 7 september houden we gesprekken met ouders. Tijdens deze gesprekken willen
we u en uw kind beter leren kennen. Het inschrijven hiervoor ging dit jaar digitaal. Heeft u nog geen gesprek
geregeld? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de leerkracht van uw kind.

Donderdag 7 september gratis sport en dans workshop
Donderdag 7 september komen Jolanda en Nida een volleybal- en dansworkshop geven.
Alle kinderen en ouders zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen. Inschrijven is niet
nodig. Het doel is kennismaken met de sporten en met de vereniging waar de trainers actief
zijn. Er wordt één dans- en één volleybal clinic gegeven.(clinic = workshop = cursus)
Dus… wees welkom op donderdag 7 september op het schoolplein van14.30 tot 15.30 uur.

Social Schools informatie inloop op donderdag 7 september
Ons team communiceert zoveel mogelijk met u via Social Schools, zo houden we u op de hoogte van leuke
en nuttige feiten. Heeft u nog geen Social Schools en/of heeft u vragen over Social Schools? dan kunt u
donderdag 7 september van 16.00 tot 17.00 uur en van 18.00 tot 19.00 uur terecht in de mediatheek.

Voorstellen nieuwe leerkrachten:
We zijn heel blij met een aantal nieuwe leuke en goede medewerkers (schoolleider en leerkrachten).
In totaal hebben we 9 nieuwe medewerkers. Iedere Nieuwsbrief stellen wij er een paar aan u voor,
deze keer zijn dat meester Abdel en juf Ilse
Hallo allemaal, mijn naam is AbdelBasset Mouatamir.
Ik ben 36 jaar, getrouwd en heb drie kinderen (Younus, Mina en Mousa).
Dit jaar ben ik een nieuw gezicht op Het Schateiland.
Inmiddels werk ik zo’n 14 jaar in het basisonderwijs en is Het Schateiland mijn
derde school. Ik sta voor groep 7A en ik heb er veel zin in om samen met de
kinderen er een fijn en leerzaam schooljaar van te maken.

Dag allemaal, ik ben Ilse Doelman, samen met meester Hasan leerkracht van groep
2b. Ik heb lang in de kinderopvang gewerkt, maar altijd al juf willen worden. Ik heb
nadat mijn jongste zoon naar school ging de Pabo gedaan en
een aantal jaar in het onderwijs gewerkt. Het liefst werk ik met kleuters vanwege
het speelse karakter van dat onderwijs. Ik woon in Bunnik met mijn man en drie zoons.
Ik hou van lezen, films, spelletjes spelen en ik voetbal met een clubje voetbalmoeders!
Ik vind het erg leuk op Het Schateiland, een fijn, gezellig team en een mooi gebouw!

Oudercommissie
Op basisschool Het Schateiland is er een actieve oudercommissie die er onder andere voor zorgt dat
activiteiten op school goed verlopen. Een belangrijke taak van de oudercommissie is het bevorderen van de
samenwerking tussen de school en de ouders. Te denken valt daarbij aan vieringen, afsluitingen, hulp in de
klas en het meedenken met verschillende werkgroepen op school.
De oudercommissie neemt initiatief om een hoge mate van ouderparticipatie te verkrijgen en vergadert elke 6
weken. Eén week voor iedere vergadering krijgt ieder lid een uitnodiging met agenda via de mail. Van elke
vergadering worden notulen gemaakt, waarin afspraken worden vastgelegd. Bent u enthousiast geworden en
denkt u dat de oudercommissie iets voor u is? Neem dan contact op met juf Maryse.

Gebruik schoolplein na schooltijd
Na schooltijd kunnen u en uw kinderen nog van het schoolplein gebruik maken.
Wilt u rekening houden met het volgende?
- Ouders zijn na schooltijd verantwoordelijk voor hun kinderen, houd ze a.u.b. in uw blikveld.
- Kinderen mogen na 14.30 uur niet de school in- en uitlopen voor plassen of waterdrinken.
- Om 17.00 uur gaat het hek dicht en is het schoolplein gesloten.
Belangrijke data

Ma 4 september
Di 5 en do 7 september
Do 7 september
Ma 25 september
Wo 4 t/m vr 15 oktober
Di 10 oktober
Ma 16 t/m zo 22 oktober

Offerlunch, beker, bord bestek mee
Startgesprekken
Dans- en volleybal clinic op school (14.30 u.)
Studiedag, kinderen vrij
Kinderboekenweek (meer info volgt)
Dag van de duurzaamheid (meer info volgt)
Herfstvakantie

Do 26 oktober

Ouderavond groep 8

Overige vrije dagen en vakanties staan op onze website www.ksu-hetschateiland.nl
Digitips voor thuis:
Voor kinderen:
www.rekenspelletjes.nu, hier speel je rekenspelletjes tegen anderen op internet.
oud.onlineklas.nl/index.asp, geen naam en wachtwoord invoeren, kies ‘vrij spelen’ .
En..op het prikbord bij de hoofdingang vindt u informatie en kortingscodes voor sQula.
Voor volwassenen:
Gratis cursussen, onder andere taal, digitaal formulieren invullen en solliciteren, check:
https://www.bibliotheekutrecht.nl/kanaleneiland.html

