Heeft u de school-app al gedownload?
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Dit is de eerste nieuwsbrief van 2016. Hierin vindt u de volgende onderwerpen:









Boaz is geboren
Opbrengst ‘Lichtjes voor Sophia’
Gymschoenen
Het merken van kleding
Opvoedtip internetgebruik
Müllerpierdag, 5 februari
Schoolvakanties 2016-2017
Agenda

Juf Iris heeft een zoon!

4 januari 2016, om 12.15 uur is juf Iris bevallen van een zoon. Boaz Marijn Hoogenraad weegt 3510 gram en is
50 cm lang. Met de trotse ouders en hun zoon gaat het heel goed!
We verwachten dat juf Iris medio april weer aan het werk zal gaan in groep 4.
Opbrengst lichtjes voor Sophia
Op woensdag 16 december verkochten de leerlingen van groep 8 ‘lichtjes voor Sophia’. Deze lichtjes waren
gemaakt door leerlingen van de school.
Er is € 105,-- binnengekomen voor ‘lichtjes voor Sophia’!
De opbrengst gaat naar onderzoek naar de ontwikkeling van de hersenen van kinderen die te vroeg geboren zijn
en/of met een ernstige afwijking ter wereld zijn gekomen.
Gymschoenen
De afgelopen tijd is het Sandra, de gymleerkracht, opgevallen dat er veel kinderen zijn die geen gymschoenen
meenemen naar de les. Het dragen van sportschoenen is zeer belangrijk voor de veiligheid en hygiëne. Wilt u
ervoor zorgen dat uw kind(eren) sportschoenen heeft/hebben en ze eraan helpen herinneren dat ze zowel
sportkleding als sportschoenen meenemen naar de gym? Het is niet nodig om dure gymschoenen aan te
schaffen. Eenvoudige schoenen zijn kolommen op.

Gevonden voorwerpen/merken van kleding
Jaarlijks blijft er een berg van kleding, schoenen en tassen op school achter. Deze worden telkens
tijdens ouderavonden in de gang neergelegd zodat u de spullen van uw kind(eren) mee kunt nemen.
De ervaring leert dat er toch nog veel overblijft.
Om te voorkomen dat uw kind spullen kwijt raakt, verzoeken wij u daarom om vooral in jassen,
tassen, gymkleding en -schoenen de naam van uw kind(eren) te schrijven. Wij kunnen dan
gemakkelijk zien van wie een gevonden voorwerp is.
Bent u iets kwijt? U kunt bij Juf Sharmila navragen of het gevonden is.
Opvoedtip internetgebruik
Vorig schooljaar namen een aantal kinderen van onze school deel aan een onderzoek uitgevoerd
door IVO, een wetenschappelijk bureau voor onderzoek, expertise en advies op het gebied van
leefwijzen, verslaving en daaraan gerelateerde maatschappelijke ontwikkelingen. Het betrof een
exploratieve studie naar opvoedstrategieën ter voorkoming van problematisch internetgebruik bij
kinderen. Inmiddels zijn de onderzoeksresultaten binnen.
Eén van de conclusies uit het onderzoek: het onderzoek toont aan dat ook bij jongere adolescenten
in het basisonderwijs de kwaliteit van de communicatie tussen ouder en kind de belangrijkste factor
lijkt te zijn bij het voorkomen van problematisch internetgebruik. Vanuit deze bevinding kan ouders
geadviseerd worden te investeren in de communicatie over het internetgebruik van het kind.
Het volledige verslag is na te lezen op onze website.
Müllerpierdag, 5 februari
Jaarlijks vieren wij de Müllerpierdag. Op deze dag vieren wij de verjaardag van de school en maken
de kinderen iets voor iemand die ze leuk, lief of belangrijk vinden. Dit doen wij als alternatief voor
moeder- en vaderdag. Bovendien kan op deze dag een goed doel centraal staan. Dit jaar is er
gekozen voor de Stichting jarige Job! Ruim 60.000 kinderen in Nederland kunnen hun verjaardag
niet vieren omdat er thuis te weinig geld is. Deze stichting geeft geen geld, maar verjaardagsboxen
aan kinderen die om financiële redenen hun verjaardag niet kunnen vieren.
Meer informatie over de Stichting jarige Job vindt u op: www.jarige-job.nl
De kinderen van de Müllerpier maken op 5 februari slingers van stof, die vervolgens verkocht zullen
worden voor de Stichting jarige Job. We hopen op een mooie opbrengst.
Wanneer u wilt helpen bij het maken van deze slingers, kunt u contact opnemen met de
klassenouder van de groep van uw kind. Daarnaast zijn

Schoolvakanties schooljaar 2016-2017
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Meivakanatie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

17 t/m 21 oktober 2016
26 december 2016 t/m 6 januari 2017
27 februari t/m 3 maart 2017
14 april t/m 17 april 2017
24 april t/m 5 mei 2017
25 en 26 mei 2017
5 juni 2017
10 juli t/m 18 augustus 2017

De data voor de lesvrije en studiedagen zijn door de school nog niet vastgesteld. Deze worden later dit
schooljaar gecommuniceerd.
De verplichte schoolvakantie voor Rotterdam zijn ook terug te vinden op de site van Fokor (www.fokor.nl).
Agenda
25 januari t/m 12 februari
5 februari
12 februari
19 februari
2 maart
22 t/m 26 februari
7 maart
11 maart
15 maart
17 maart
25 t/m 28 maart

Cito toetsen in de groepen 1 t/m 7
Müllerpierdag
Koffieochtend
Lesvrije dag
Koffieochtend
Voorjaarsvakantie
Themaweek: Islam
Rapport mee naar huis
Middag rapportgesprekken
Middag en avond rapportgesprekken
Paasvakantie

