Nieuwsbrief 3
4 oktober 2019
Studiemiddag team
In verband met een studiemiddag van het team zijn alle leerlingen maandag 7 oktober a.s.
’s middags vrij.

Ouder-Kindcoach
Daniël Stuit is als Ouder-Kindcoach verbonden aan onze school. Wanneer u als ouder/verzorger of
uw kind ergens mee zit, kunt u bij hem terecht voor een gesprek. Samen met Daniël, en wanneer
nodig ook met school, wordt er gezocht naar een oplossing. Onderwerpen waarmee u bij Daniël
terecht kunt zijn bijvoorbeeld opvoedvragen, zorgen om uw kind of een breuk in een relatie.
Op woensdag is Daniël op school aanwezig om de kinderen te begeleiden. Daarnaast kunt u via de
telefoon (06-24850583) of via de mail (danielstuit@enver.nl) contact opnemen met Daniël voor het
maken van een afspraak.

Music Kids XXL EXPERIENCE
“Muziek stimuleert de creativiteit en samenwerking en brengt daarmee onontdekte talenten van
kinderen tot ontwikkeling.” (Dr. E. Scherder, hoogleraar klinische neuropsychologie).
Jubal Dordrecht maakt het mogelijk dat alle basisschoolleerlingen uit de Drechtsteden mogen
ervaren hoe leuk het is om samen muziek te maken of een dans in te studeren. Kijk voor de promo:
https://www.youtube.com/watch?v=ApvUVChmP-Q&feature=youtu.be
Wat houdt Music kids XXL experience in?
Kennismaken met het in teamverband muziek maken. Een middag
muziek maken en dansen.
Na een gezamenlijke warming up gaan de kinderen uiteen in drie
groepen: dans/ vlaggen, trommelen en blazen. In een uur tijd leren de
kinderen een dans, trommelen, blazen aan een nummer onder leiding
van enthousiaste instructeurs.
Aan het eind van de middag zullen de kinderen hun nummer aan het publiek laten zien en horen.
Naast het zelf ervaren van muziek en dans is er een optreden van Jong Jubal. Tijdens dit optreden
wordt een open les gehouden en heeft iedereen de kans om zelf mee te lopen met Jong Jubal. Ook is
er deze middag een spetterend optreden van de Donuts uit Dordrecht.
Wat kost deelname aan deze dag? Niets!
Wat gebeurt er na deze dag?
Kinderen die het leuk vinden muziek leren te maken en te dansen, kunnen een jaar lang gratis
muziekles krijgen bij de Music Kids van Jong Jubal. De eerste les zal zijn op woensdagavond 9
oktober. Het eerste halve jaar zal er spelenderwijs theorieles gegeven worden, waarna de kinderen
kunnen kiezen om les te krijgen in dans en beweging, trompet spelen of trommelen. Na dit eerste
jaar is er de mogelijkheid door te stromen naar Jong Jubal, waar de opleiding verder gaat.
Deze muzieklessen worden gegeven op de woensdagavond van 19.00 tot 19.45uur in het Jubals
Muziek Centrum, het JMC, aan de Jan Ligthartlaan 1 in Dordrecht.
Waar wordt het evenement gehouden?
Op zaterdag 5 oktober van 14.00 tot 16.30 uur in de Reeweghal, Halmaheiraplein 35, 3312GH
Dordrecht.
Hoe kan je je opgeven?
Stuur een mail naar musickids@jubal.org, of loop die middag gewoon naar binnen.
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Nieuws van de sportcommissie,
Aankomende woensdag 9 oktober gaan de handballers aan de slag! Het spelschema en de
(vernieuwde!) teamindeling staan inmiddels op de website. De week daarna volgt judo op woensdag
16 oktober.
Ook kan nu al via de website worden ingeschreven voor de volgende twee schoolsporten: worstelen
en freerunnen. Het worstelen wordt gehouden op woensdag 13 november. Het freerunnen vindt
plaats op maar liefst vier woensdagmiddagen eind november en begin december, waarbij ook nog
een indeling wordt gemaakt in twee groepen. Deze indeling wordt pas gemaakt nadat de
inschrijvingen binnen zijn; je weet dus niet van tevoren op welke dag en op welke tijd je wordt
ingedeeld. Binnenkort wordt ook de inschrijving voor schaken opengezet. Voor zowel worstelen,
freerunnen als voor schaken geldt, dat maandag 14 oktober de uiterste inschrijfdatum is. Je hebt dus
nog even de tijd om je op te geven, maar vergeet het niet want na maandag 14 oktober is dat echt
niet meer mogelijk! De informatie over de sporten staat ook op de website.

Belangrijke data
07 oktober: Studiemiddag team (alle leerlingen ‘s middags vrij).
11 oktober: Afsluiting Kinderboekenweek.
18 oktober: Nieuwsbrief 4 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
19 t/m 27 oktober: Herfstvakantie.
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