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Beste ouders/verzorgers,
Het eerste deel van het schooljaar zit er weer op! We gaan heerlijk genieten van de herfstvakantie. Op maandag 29 oktober
verwachten wij de kinderen weer op school. Er is alleen één verandering. De kinderen mogen vanaf maandag wanneer zij op
school komen tussen 8.15 en 8.25 direct naar hun klas. We verzamelen dus niet meer met zijn allen in de rij om naar binnen te
gaan. In de klas kunnen de kinderen dan direct beginnen aan de startopdracht van de dag, die de juf voor hen heeft
klaargelegd.
Het team van de van Heuven Goedhart wenst alle leerlingen en ouders/verzorgers een hele fijne herfstvakantie!
Saskia

Kanjertraining
Op donderdag 1 november en donderdag 15 november wordt er,
tijdens de koffieochtenden aandacht besteed aan de kanjertraining.
Op donderdag 29 november kunt u tijdens de inloopochtend in de
klas meedoen met een kanjerles.

Wijziging taken personeel
Juf Melissa en juf Cindy zijn op de van Heuven Goedhart de intern
begeleiders. Juf Cindy is daarnaast onze gedrags- en SBO-specialist.
Juf Cindy werkt ongeveer 1 dag per week op andere reguliere
basisscholen om leerlingen die het moeilijk hebben in het regulier
onderwijs te ondersteunen, zodat een overstap naar het SBO
voorkomen kan worden. Daarnaast is juf Cindy onze
aandachtsfunctionaris en is zij verantwoordelijk voor alles wat te
maken heeft met de sociaal emotionele ontwikkeling van onze
kinderen, zoals o.a. de Kanjerlessen.
Na de herfstvakantie zal juf Cindy niet meer de intern begeleider zijn
van de groepen 3-4 en 4-5. Juf Melissa zal deze groepen overnemen,
en is daardoor de intern begeleider van alle groepen. Juf Melissa
werkt 3 dagen, waarvan zij op donderdag nog voor de groep stond van
juf Deborah (groep 5-6). Juf Melissa zal vanaf 29 oktober zich 3 dagen
richten op de taken van de intern begeleider. Juf Cindy zal op
donderdag aan groep 5-6 lesgeven.

Invulling koffieochtend
Iedere woensdag en donderdag is er van 8.30 tot 9.30 uur
koffieochtend. Onze ouderconsulente Sonya zit dan voor u klaar als u
vragen heeft over onderwerpen als opvoeden, gezond eten, hygiëne
enz. Maar de koffieochtend is ook gewoon een gezellig samen zijn,
waar ouders met elkaar kunnen praten.
Hieronder staan een aantal momenten waarop er iets extra’s
georganiseerd wordt voor de ouders.
U dient hier zich voor in te schrijven via de Parro app, zodat wij
weten op hoeveel ouders wij kunnen rekenen.
Donderdag 1 november: Uitleg Kanjerlessen
Donderdag 15 november: Uitleg Kanjerlessen
Woensdag 12 december: Gezonde traktaties voor een verjaardag

Belangrijke data
OKTOBER
19 oktober:
Start Herfstvakantie (14.30 uur)
29 oktober:
Kinderen worden om 8.30 uur op
school verwacht.
GROEP 5 en 6 ZWEMSPULLEN
MEE!!!
29 oktober
Gastlessen “Het gouden ei” voor
groep 7 en 8

NOVEMBER
Leesproject NEDERLAND LEEST
JUNIOR voor groep 6, groep 7 en
groep 8
1 november (8.30-9.30 uur)
Koffieochtend: Kanjerlessen
door Juf Cindy en Juf Sonya
2 november (8.30-9.00 uur)
Inloopochtend: Kijken in de klas
5 november (8.30-9.00 uur)
Inloopochtend: Kijken in de klas
5 november
Gastlessen “Het gouden ei” voor
groep 7 en 8

Thema De Rotterdamse haven Cultuuronderwijs
In samenwerking met het project “Ik in 010” hebben we de afgelopen
weken in alle groepen gewerkt over de Rotterdamse haven. We zijn
begonnen met een excursie naar de Wereld Haven Dagen. In de weken
daarna hebben we een bezoek gebracht aan het Chabot museum, het
fotomuseum en het douane museum. De archeologische dienst kwam
bij ons op school voor een fantastische les over de vondsten die gedaan
zijn in het centrum van Rotterdam. Het eindproduct was een maquette
van de stad Rotterdam waarin alle bekende punten van de stad naar
voren zijn gekomen. Denk aan de watertaxi, de Willemsbrug, de
kubuswoningen, de containerschepen, de Euromast en natuurlijk de
Erasmusbrug. En dat gewoon in de aula van de school! We hebben het
thema afgesloten met een bezoek van de ouders. Zij werden
toegesproken door de kinderen die iets wilden vertellen over hun eigen
werk. Ook kwam er nog een echte zeeman vertellen over het leven op
een schip.
Oh ja, en het leukste was misschien wel dat onze kinderen de
voorpagina van de krant hebben gehaald. De voorkant van de
Rotterdamse kinderkrant, Jong 010.
We hebben veel geleerd over de stad waarin we wonen. Na de
herfstvakantie starten we het nieuwe thema van Cultuuronderwijs U
leest hier meer over in de volgende nieuwsbrief.

Belangrijke data
NOVEMBER
6 november
Nationaal schoolontbijt
12 november
Gastlessen “Het gouden ei” voor
groep 7 en 8
12 november
Juf Cindy en juf Deborah:
Studiedag Kanjertraining.
Juf Charita geeft les aan groep 5-6
13 november (8.30-9.00 uur)
Inloopochtend: Kijken in de klas
15 november (8.30-9.30 uur)
Koffieochtend: Kanjerlessen door
Juf Cindy en Juf Sonya

Contactgegevens doorgeven aan Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Wilt u het formulier dat bij de vorige nieuwsbrief zat invullen en mee
terug naar school geven, als u dit nog niet gedaan heeft?

Gastlessen ‘Het gouden Ei”
Gemeente Rotterdam biedt kwalitatieve en kosteloze ondersteuning
aan op het gebied van financiële educatie voor de kinderen.
In de ontwikkeling van kinderen is financiële educatie een belangrijke
factor. Bovendien is bewezen dat het effectief is. Gemeente Rotterdam
vindt het belangrijk dat kinderen leren om goed om te gaan met geld.
Daarom biedt de gemeente Rotterdam Het Gouden Ei aan, een
totaalpakket bestaande uit gastlessen en een werkmap voor de
leerlingen. Ervaren gastdocenten verzorgen de lessen in de klas In vier
lessen van één uur werken de leerlingen aan duidelijke leerdoelen, op
een interactieve en speelse manier.
Na de herfstvakantie starten deze lessen op maandag voor groep 7 en
groep 8.

16 november
Studiedag Team
DE KINDEREN ZIJN VRIJ
16 t/m 23 november
Week van de mediawijsheid
19 t/m 25 november
Week tegen kindermishandeling
19 november
Gastlessen “Het gouden ei” voor
groep 7 en 8
21 november (8.30-9.00 uur)
Inloopochtend: Kijken in de klas
29 november (8.30-9.00 uur)
Inloopochtend: Meedoen met een
kanjerles in de klas

