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Nieuw lay-out
Vanaf heden heeft onze nieuwsbrief een nieuwe lay-out! We wensen u veel leesplezier!

Kinderboekenweek
Dankzij het veelzijdige thema ‘worden wat je wil’ en veel enthousiaste ouders hebben we er een geslaagde
kinderboekenweek van weten te maken. De juffen en meester begonnen verkleed met een gedicht en lied, er
waren veel boeken als cadeau over het thema, we hadden veel interessante gastlessen (Lianne, Monique, Niels,
Martijn en Martijn bedankt!!), zoals altijd stonden de biebouders voor ons klaar (Fatima,Jennifer, Lindsay, Kelly en
Nimet; top!) en werd er natuurlijk veel gelezen en aan elkaar voorgelezen (oud bij jong). De boeken die de
kinderen bij de boekenmarkt geruild hebben en mee naar huis genomen hebben mogen gehouden worden!

Doekoe- spaaractie
Weet u nog? De spaaractie van afgelopen
voorjaar? We hebben de materialen
ontvangen die door u bij elkaar gespaard
zijn! Groep 7/8 wilde het graag even aan u
laten zien:
Loopklossen, iedere groep een movecube,
een KanJam set, frisbees, en een
bounceballset.
Namens alle kinderen willen we alle
sparende ouders heel hartelijk danken!

AGENDA
11 & 12 november
Studiedagen, kinderen vrij
20 november
Aankomst Sint Herwen
22 t/m 25 november
Oudergesprekken
23 november
Fietslichtcontrole groepen 5 t/m8
23 november
Versieravond groepen 1 t/m 4
25 november
Nieuwsbrief december

Hallo,
Ik ben Jill Kroesen-Dijks (36 jaar) en ik kom de rest van het jaar iedere
woensdag in groep 5/6 stage lopen. Ik ben een derde jaars deeltijd
student aan de Hogeschool Iselinge te Doetinchem. Naast dat ik
studeer om leerkracht te worden, ben ik 2 dagen in de week
werkzaam als onderwijsassistent in Rheden. Zoals mijn naam
misschien al doet vermoeden ben ik getrouwd. Ik heb 2 dochters van
13 en 11 jaar en een bonus-dochter van 27. Mijn hobby’s zijn lezen,
spelletjes spelen en wandelen. Ik heb er in ieder geval zin in om er
een leerzaam en gezellig jaar van te maken.
Mochten er vragen zijn, kom gerust naar mij toe.
Groeten Jill Kroesen-Dijks

De Jeugdgezondheidszorg
De jeugdgezondheidszorg denkt graag met u mee over gezond en veilig opgroeien van uw kind. Op de basisschool
krijgt een kind daarom met 6 en 10 jaar een standaard gezondheidsonderzoek.
Ook kunt u zelf een afspraak maken als u vragen heeft. Dit kan gaan over de ontwikkeling, gezondheid (gehoor,
zien, motoriek, groei) of opvoeding van uw kind. Hierbij kunt u denken aan onderwerpen als eten, slapen,
zindelijkheid, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de puberteit (als het kind iets ouder is).
Voor vragen of een afspraak maken:
• Bel ons op werkdagen op telefoonnummer 088 355 60 00 of mail naar ggd@vggm.nl.
• Ga naar https://ggdgm.nl/kind-opvoeding/kinderen-4-12-jaar
Het JGZ-team,
Doktersassistent: Chantal Wolf
Jeugdverpleegkundige: Yvonne Rutgers
Jeugdartsen: Iris Boerboom

Via WATTSON'S LAB
zijn onze leerlingen
wegwijs gemaakt in de
wereld van
klimaatverandering en
duurzaamheid.
In het laboratorium
hebben de kinderen
via allerlei opdrachten
over thema's als
energie, water, afval
en eten / drinken veel
geleerd.
Op de monitor in de
hal kunnen de
kinderen nu zien
hoeveel stroom er
iedere dag is
opgewekt. En
bijvoorbeeld hoeveel
kopjes water je
daarmee kunt koken,

of hoeveel kilometer
je daarmee
elektrisch kunt
rijden.

Bericht van: Veilig Verkeer Nederland
AAN in het donker: 23 november fietslichtcontrole groepen 5 t/m 8
Als fietser ben je kwetsbaar in het verkeer. Zeker als het donker wordt, dan is het extra belangrijk dat je goed
zichtbaar bent. Daarom steunt Veilig Verkeer Nederland de overheidscampagne AAN in het donker! Hoe sta jij aan?
1. Zet je fietslicht aan
Meedoen is makkelijk! Een handige cue is de straatverlichting. Staat deze aan? Dan is het tijd je fietsverlichting
aan te zetten. Ook bij regen of mist is verlichting verplicht.
2. Check je fiets
Is jouw fietsverlichting en -reflectie in orde? Je controleert het gemakkelijk op school met het project Veilig op de
Fiets of thuis met de online VVN Fietscheck.
3. Val op met je kleding
Bij regen, schemering en in het donker valt felle of lichtgekleurde kleding het beste op. Bij mist ben je beter
zichtbaar in donkere kleding. In alle gevallen helpen reflecterende strips ook om beter op te vallen.

Korfbal
Wegens groot succes organiseert KV de Zwaluwen op woensdag 10 november wederom trainingen:
Speciaal voor kinderen uit groep 1 + 2 een korfbal training. Alle kinderen van 3 t/m 6 jaar zijn van harte welkom. De
kinderen gaan in een uur tijd sportieve en gezellige spellen doen en leren hoe ze de bal in de korf kunnen gooien. Dat is best
moeilijk maar met veel oefenen gaat het hun echt wel lukken. Om 17.30 uur ben je in je sportieve outfit welkom bij ons in
Sporthal Heerenmäten in Zevenaar. De entree is gratis. Ervaar eens hoe leuk het is om met ons mee te doen. Aanmelden is
niet nodig.
Voor alle kinderen van 6 t/m 13 jaar is er wederom een MIX training. Deze MIX training is geheel GRATIS! We mixen alle
leeftijden door elkaar en maken er een gezellig sportavondje van. Neem je vrienden en/of vriendinnen mee want ook zij
mogen allemaal GRATIS meedoen. Iedereen is van harte welkom om te ervaren hoe vet korfbal kan zijn.
Kom woensdag 10 november om 18.00 uur in je sportieve outfit naar sporthal Heerenmäten in Zevenaar. De training eindigt
om 19.00 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig. Zien we je dan ?!
Voor meer informatie kijk op www.dezwaluwen.nl of mail ons info@dezwaluwen.nl

