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Woensdag 3 oktober
Vrijdag 5 oktober
Vrijdag 12 oktober
Vrijdag 19 oktober
Ma. 22 t/m vr. 26 oktober

Agenda
Start Kinderboekenweek op het schoolplein om 08:30
Dag van de leerkracht
Afsluiting Kinderboekenweek met boekenmarkt 15:00 tot 15:30
Studiedag, leerlingen vrij
Herfstvakantie

Afscheid conciërge meester Chyam

Parkeren auto’s

We hebben begin dit schooljaar afscheid moeten
nemen van meester Chyam (conciërge). Meester
Chyam is na de meivakantie vanuit de
gemeente Den Haag bij ons op school
komen werken, maar is aan het einde
van vorig schooljaar ziek geworden.
Tijdens zijn herstel hebben we samen
in goed overleg besloten om via de
gemeente Den Haag een andere
functie te zoeken op een andere locatie. We wensen
meester Chyam veel succes met het vinden van een
juiste plek in het werkveld.
Gelukkig hebben we snel een nieuwe conciërge
kunnen vinden, zijn naam is Patrick en zal zich
hieronder aan u voorstellen. We heten Patrick
welkom bij ons op school en wensen hem veel plezier
op de Petrus Donders.

We hebben van de bewoners in de
wijk de vraag gekregen om tijdens
het wegbrengen en ophalen van de
kinderen de auto’s in de
parkeervakken te parkeren. Ook de
plek voor het laden en lossen wordt regelmatig
gebruikt, waardoor vrachtwagens op de weg moeten
parkeren. Graag allen hier rekening mee houden.
Dank u wel.

Voorstellen nieuwe conciërge
Beste ouders,
Sinds afgelopen vrijdag heeft
de Petrus Dondersschool
weer een conciërge! En ik
mag deze leuke functie gaan
invullen! Laat ik me even
voorstellen. Mijn naam is
Patrick Vergroesen en ik ben
56 jaar. Ik ben al best lang werkzaam in het onderwijs.
Allereerst als gymleraar op een basisschool in Den
Haag. Daarna ben ik op het stafbureau van de
toenmalige SKO De Zwerm gaan werken en de
afgelopen 3,5 jaar was dat op het stafbureau van de
Laurentius Stichting. Omdat dat vooral zittend werk
was achter een computer en ik het juist fijner vind om
wat meer in beweging te zijn, ging ik op zoek naar een
andere baan. En die heb ik nu gevonden op de Petrus
Dondersschool! U zult mij daar op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag vast wel een keer tegenkomen
in de gang!
Met vriendelijke groet,
Patrick Vergroesen

Start Kinderboekenweek ‘Kom erbij’
Van 3 oktober tot 14 oktober is het weer
Kinderboekenweek. Op school besteden we dan extra
tijd aan (voor)lezen en het zou erg leuk zijn als u dit
thuis ook met uw kind wilt doen.
Het thema van de Kinderboekenweek 2018 is
vriendschap ‘Kom erbij’ en daarom willen wij het op
woensdag 3 oktober om 08:30 op een feestelijke
manier openen op het schoolplein met een dansje. De
leerlingen mogen deze dag met hun knuffelbeest naar
school toe komen.
Na het succes van vorig jaar houden we ook dit jaar
weer een kinderboekenmarkt. Dit zal plaatsvinden op
vrijdag 12 oktober van 15.00 tot 15.30 uur. Uw kind
kan dan zelf boeken verkopen die thuis niet meer
worden gelezen.
Ieder kind kan zich hier voor opgeven bij de
leerkracht. Zorgt u alstublieft zelf voor een kleedje
waar ze hun boeken op kunnen uitstallen en dat de
boeken duidelijk zijn geprijsd.
De kinderen die geen boeken gaan verkopen kunnen
hier natuurlijk ook hun boekenkast uitbreiden, of
lekker rondkijken tussen de boeken.

Voorstellen schoolmaatschappelijk werker

Stichting Lotje

Graag stel ik mijzelf aan u voor.
Mijn naam is Fleur Smoorenburg. Ik
ben werkzaam bij XtraPlus als
schoolmaatschappelijk werker. Ook
dit schooljaar zal ik iedere
donderdag op de Petrus
Dondersschool aanwezig zijn.
Als schoolmaatschappelijk werker
ondersteun ik ouders, kinderen en
leerkrachten. Samen zoeken we
naar oplossingen voor allerlei vragen en problemen
die te maken hebben met school, opvoeding of de
thuissituatie.
Bij vragen zoals bijvoorbeeld:

Heeft u de kledingkast in de ouderkamer in Kleurrijk
ook al gezien? Deze is van Stichting Lotje en zamelt
kleding in voor de
wijkbewoners die het nodig
hebben. De kast zit nu
behoorlijk vol en de kleren
wachten op nieuwe dragers.
Via de balie van Kleurrijk kunt
u een afspraak maken om de kast in te zien en kleren
mee te nemen voor uw kinderen die u kunt
gebruiken. Meer willen weten over Stichting Lotje?
Zie https://www.stichtinglotje.nl/.







Zit uw kind niet lekker in zijn of haar vel?
Heeft u vragen over de opvoeding of het gedrag
van uw kind?
Is er misschien extra ondersteuning nodig voor
uw kind?
Zijn er omstandigheden in het gezin die extra
aandacht nodig hebben?
Zoekt u hulp voor uzelf, maar weet u niet waar u
terecht kunt?

Voor het maken van een afspraak kunt u contact
opnemen met de intern begeleider of met de
leerkracht van uw kind. De gesprekken zijn
vertrouwelijk. Overleg met derden gebeurt alleen als
u daar toestemming voor geeft. Dit geldt ook voor de
gesprekken met uw kind. Er zijn geen kosten
verbonden aan schoolmaatschappelijk werk.
Wilt u meer weten, kom dan gerust langs. U bent van
harte welkom. U kunt mij ook bellen: 0610641627
Voor meer informatie kunt u ook kijken op
www.smw-basisschool.nl. Het schoolmaatschappelijk
werk werkt nauw samen met het CJG; over het CJG en
welke ondersteuning zij kunnen bieden kunt u meer
informatie vinden op www.cjgdenhaag.nl

Oproep vanuit het onderwijsveld
Onderwijs iets voor jou? Kom langs op 14 november
en verken de mogelijkheden.
Misschien denk je er al een tijdje over na: past het
onderwijs bij mij? Wat zijn de mogelijkheden?
Wij helpen je als Klassewerk graag verder.
Tijdens de informatieavond op woensdag 14
november 2018 maak je kennis met dit prachtige vak
en de mogelijkheden die er voor jou zijn.
Je bent van harte
welkom op het
Hofstad Lyceum,
Colijnplein 9, 2555
HA Den Haag.
De avond begint om
19.30 uur (vanaf
19.00 uur inloop
met koffie en thee) en is om 21.30 uur afgelopen. Je
kunt tot 22.30 uur napraten met directeuren,
personeelsadviseurs en opleiders van de pabo’s.
Meer informatie vind je op
www.klassewerkdenhaag.nl. Ben je van plan om te
komen? Meld je dan aan via dit formulier. Graag tot
ziens!

Bouw!
Voor de herfstvakantie gaan we op school starten met
het programma BOUW!
Dit is een methode op het gebied van lezen waarmee
je leesproblemen kunt voorkomen. De methode is
voor kinderen van groep 2 t/m 4 waarbij het lezen
een risico vormt. Het kind leert via een
computerprogramma met de hulp van een tutor. We
zullen in oktober starten met leerlingen uit groep 3 , 4
en alleen dit schooljaar ook met groep 5. De
leerlingen die met Bouw! gaan werken, krijgen
binnenkort een brief mee met informatie.
Naast de vrijwilligers die zich als tutor hebben
opgegeven zullen er ook leerlingen uit de groepen 6
t/m 8 tutor zijn. Deze leerlingen hebben reeds een
training gehad hoe ze met Bouw! moeten werken.
Ook de leerlingen die tutor zijn zullen binnenkort een
brief met informatie ontvangen.
Om dit programma succesvol te kunnen uitvoeren zijn
wij als school nog op zoek naar ouders die met
kinderen willen oefenen. Iedereen die de Nederlandse
taal goed beheerst en goed kan lezen, kan helpen. Als
Bouw!-Tutor gaat u samen met leerlingen actief aan
de slag met het programma Bouw. Om goed met het
programma te kunnen werken en de kinderen goed te
kunnen begeleiden zult u eerst een uitleg krijgen. Als
u zich opgeeft rekenen we minimaal een half jaar op
uw inzet. U kunt zelf aangeven wanneer u
beschikbaar bent.
Dus lijkt u het leuk om kinderen te helpen op het
gebied van lezen? En bent u meerdere malen per
week hiervoor beschikbaar? Meld u zich dan bij
Lisette.
Voor meer informatie over het programma bekijk het
volgende filmpje:
“Werken met Bouw! op basisschool de Bundertjes. “
https://www.youtube.com/watch?v=Vl9xKz5cxsU

