Nieuwsbrief september 2018

Agenda
Vrijdag 07-09 geen gym
Ma en di. 10/11-09 vrij i.v.m. kermis
Donderdag 13-09 uiterlijke inleverdatum formulieren privacy en gegevens
Donderdag 13-09 van 8.30-9.00 uur opening schooljaar
Dinsdag 18-09 groep 3 t/m 8 tennisclinic
Klasbord
Voor de ouders die zich tot nu toe nog niet hebben aangemeld, hebben de kinderen nog een laatste
keer een brief meegekregen met een code voor Klasbord. Dit is een app die u via internet op uw
computer kunt openen, of op uw smartphone kunt installeren.
Voor alle ouders van de school bevindt zich hierop een nieuwsbord van de groep én het Nieuwsbord
Sprankel. Via deze app zal u steeds geïnformeerd worden over nieuwsberichten, mededelingen en
oproepen. Door deze app zal de nieuwsbrief de komende tijd steeds compacter worden.
Het is hiervoor wel noodzakelijk dat we ALLE ouders via Klasbord kunnen bereiken. Meldt u zich
daarvoor zo snel mogelijk aan en geef het door aan de andere ouders! Fijn als u elkaar daarbij kunt
helpen.
Hoofdluis
Helaas is er in groep 3/4 hoofdluis geconstateerd. Ouders van deze groep hebben hier een aparte
brief over ontvangen. Wilt u thuis iedereen controleren en het aan de leerkracht doorgeven als uw
kind hoofdluis heeft?
Verdere informatie kunt u vinden op:
https://www.vggm.nl/ggd/jeugd_en_gezondheid/voor_scholen/hoofdluis
Formulieren
Vandaag heeft uw oudste kind een enveloppe mee gekregen met daarin 2 formulieren.
De eerste gaat over uw contactgegevens en mogelijke allergieën. De tweede is een
toestemmingsformulier betreffende het gebruik van beelmateriaal van uw kind(eren). Er zit een
begeleidende brief bij, lees deze aandachtig door! Beide papieren dienen uiterlijk donderdag 13
september weer op school ingeleverd te zijn!
Bibliotheek
Herhaalde oproep! In verband met de rust in de lessen gaat de bibliotheek niet meer op woensdag
draaien. We zoeken daarom met spoed ouders/ opa’s-oma’s / oppassen/ buren, die eens in de 2 á 3
weken op de dinsdagmiddag tussen 12.30 en 14.00 uur willen helpen met het uitzoeken en uitlenen
van boeken aan de kinderen. Een leuke gelegenheid om betrokken te zijn bij onze school! Mochten
er te weinig ouders op dinsdagmiddag kunnen, dan gaan we op zoek naar hulp voor de

donderdagmiddag. U kunt mij een mail sturen: karen.klompmaker@liemersnovum.nl of het
doorgeven aan de juffen, als u beschikbaar bent!
Kermis
Morgen is er geen gym i.v.m. de opbouw voor de kermis. Maandag en dinsdag zijn de kinderen vrij.
Woensdag 12 september zien we graag iedereen weer op school! Een fijn (kermis!)weekend voor
iedereen gewenst!

Wie zijn er jarig in september?
03-09 Ivy Kiezenberg
06-09 Storm Witjes
09-09 Jayson Jurrius
27-09 Stan Luub
28-09 Elina Karman
(alsnog) Allemaal van harte gefeliciteerd!
Nieuw op school

Milan van Haaften
Wij wensen jou en je ouders een fijne tijd op
onze school.
Van harte welkom!

Van andere instanties
(Musiater / Gezond & Fit):

Kunstwerk! Het Musiater

Stem voor het Liemers Jeugdorkest tijdens de Rabobank Clubkas Campagne!
Ben je lid van Rabobank Arnhem en Omstreken? Het zou fantastisch zijn als jij en je familie,
vrienden en kennissen jullie stem geven aan het Liemers Jeugdorkest tijdens de Rabobank
Clubkas Campagne! Steun het Liemers Jeugdorkest door te stemmen
via www.rabo.nl/arnhem/clubkas
Kunstwerk! Cursussen muziekschool
Muziek op schoot (9 mnd - 3 jaar)
Geef je baby muziekles
Muziekles vanaf 9 maanden, kan dat al? Jazeker, bij Muziek op schoot! Samen met je
(klein)kind ga je dansen en liedjes zingen, met instrumenten spelen en muziekspelletjes
doen. Samen plezier maken met muziek verrijkt de band met je (klein)kind. Muziek heeft
bovendien een positieve invloed op de ontwikkeling van het kind, zoals taalontwikkeling en
waarnemingsvermogen. De cursus start op 24 september 2018 (Duiven) en op 20 september
2018 (Zevenaar).

Voor meer informatie en inschrijven kijk op www.liemerskunstwerk.nl

De muziekspeeltuin (4 - 5 jaar)
Een muzikale ontdekkingsreis voor kleuters
Muziek geeft plezier en draagt bij aan de ontwikkeling van het kind. Daar kun je dus niet
vroeg genoeg mee beginnen. In de muziekspeeltuin komen kinderen op een speelse manier
in aanraking met onder andere ritme, maat en melodie. Ze maken een muzikale
ontdekkingsreis door te zingen, te spelen op instrumenten, te improviseren, te dansen en te
luisteren naar muziek. Zo wordt de creativiteit en het muzikale gehoor ontwikkeld.
De muziekspeeltuin sluit naadloos aan op de beleveniswereld van kleuters! De cursus start
op 1 oktober 2018 en is op maandag om 15.30 uur in Het Musiater, Zevenaar.
Voor meer informatie en inschrijven kijk op www.liemerskunstwerk.nl
Spelen met muziek (6 - 8 jaar)
Plezier staat voorop!
Deze cursus is voor alle toekomstige zangers, rappers, DJ’s en muzikanten, want hier leg je
de basis. Zit je in groep 3, 4 of 5 en wil je een heleboel weten over muziek? Dat kan in de
nieuwe cursus ‘Spelen met muziek’! Door het jaar heen maak je kennis met verschillende
instrumenten (blokfluit, zang, slagwerk, keyboard, snaarinstrument, blaasinstrument), luister
je naar muziek en leer je de beginselen van het noten lezen. Je maakt zelfs je eigen
muziekinstrument. De cursus start in september 2018 (tussentijds instromen in overleg
mogelijk).
Voor het schooljaar 2018/2019 verwachten wij met de volgende groepen van start te gaan in
Lathum, Giesbeek, Didam, Angerlo, Zevenaar en Duiven.
Voor meer informatie en inschrijven kijk op www.liemerskunstwerk.nl
Liemers Jeugdkoor (7 - 11 jaar)
Samen zingen
Word jij ook zo blij van zingen? Dan is het Liemers Jeugdkoor echt iets voor jou!
Onder begeleiding van het Liemers Jeugdorkest wordt toegewerkt naar twee spetterende
Sinterklaasvoorstellingen op zondag 18 november a.s.
We gaan hippe, coole en vette liedjes instuderen waaronder ook Engelstalige liedjes. Voor
de liefhebbers is het mogelijk om een solo te zingen. Meld je snel aan; er is beperkt plek! De
cursus start op 20 september 2018 in Het Musiater, Zevenaar. Deze cursus is gratis.

Voor meer informatie en inschrijven kijk op www.liemerskunstwerk.nl

All about singing (9 t/m 17 jaar)
Ontwikkel je eigen zangtalent
Wij dagen je uit je meest persoonlijke instrument te ontwikkelen met de cursus: ‘All about
singing’.
In deze cursus komen alle onderdelen van zang aan bod (pop/lichte muziek). Je werkt aan:
ademhaling, articulatie, microfoontechniek, interpretatie en de ontwikkeling van je eigen
muzikale identiteit. De cursus start op 10 september 2018 (Didam), 11 september 2018
(Duiven) en 12 september 2018 (Zevenaar).
Voor meer informatie en inschrijven kijk op www.liemerskunstwerk.nl
Musiater Theaterbeesten (8 - 15 jaar)
Speel de sterren van de hemel
Vind je het leuk om te acteren, zingen en te dansen? Dan is dit wat voor jou! In 20 lessen van
1,5 uur werk je onder leiding van een dans-, zang- én theaterdocent toe naar een grandioze
voorstelling. Deze wordt gehouden in de theaterzaal van Het Musiater.
Heb je al eens les gehad, of is het nieuw voor je? Geen probleem. Iedereen is welkom om
zijn talent te laten zien én te ontwikkelen. Bij voldoende aanmeldingen werken we met twee
leeftijdsgroepen. De cursus start op 29 oktober 2018 in Het Musiater, Zevenaar.
Voor meer informatie en inschrijven kijk op www.liemerskunstwerk.nl

Start
oktober
2018!

Gezond & Fit
Go 4 it!
Meld
aanaan!
voor
Meld
jejenu

diverse leuke en
gezondenfitzevenaar@gmail.co
m
leerzame activiteiten in
de vakantie!

Informatiebijeenkomst 29
september 2018 9.00-10.00
uur
Locatie De Romei Therapie en Training, Romei 18,
Zevenaar
gezondenfitzevenaar@gmail.com

Gezond & Fit is een
programma voor
kinderen en jeugdigen
in de leeftijd van 4 tot
en met 18 jaar
met overgewicht.

