Nieuwsbrief september 2019

06-09 Geen gym in de cluse, bij droog weer buiten
09-09 & 10-09 Studiedag kinderen vrij
09-09 Week van de Alfabetisering
17-09 Schooljudo
17-09 MR vergadering 19.30 uur
17-09 OV-vergadering 20.00 uur
23-09 Doktersassistente
24-09 Schooljudo
01-10 Ouderavond
02-10 Start Kinderboekenweek
Rectificatie:
Helaas is er een fout geslopen in onze studiedagen i.c.m. de viering van carnaval dit jaar. Voor de
nieuwe ouders onder ons: het ene jaar vieren we dit tegelijk met Aerdt en het andere jaar tegelijk
met Herwen. Dit jaar is Herwen aan de beurt en is het carnavalsfeest dus al op vrijdag 14 februari! De
kinderen mogen die dag om 09:00 uur op school komen en zijn om 12:00 uur uit. De studiedag
verschuift daardoor naar vrijdag 21 februari (de dag voor de voorjaarsvakantie!). Mijn oprechte
excuses voor de verwarring.
Wijzigt u dus svp zo spoedig mogelijk in uw agenda(‘s):
14-02 Carnaval Sprankel 09:00-12:00 uur
21-02 Studiedag, leerlingen zijn vrij!
Save the date!
Op dinsdag 1 oktober a.s. organiseren we in samenwerking met een extern bedrijf, een interactieve
ouderavond omtrent een actueel opvoedingsonderwerp. Wat dat precies zal zijn houden we nog
even spannend! Tevens zullen we u kort meenemen door onze speerpunten van komend jaar!
We rekenen op een grote opkomst, dus noteert u het vast in uw agenda?

Studiedagen
Terwijl heel Herwen kermis viert, zijn wij op school aan het werk tijdens onze 2 studiedagen. Na de
zomer hebben we al een vliegende start gemaakt, en nu kunnen we daar meteen mee verder, dus
daar kijken we als team naar uit. Een gedeelte van de tijd zal worden besteed aan scholing door
‘Gynzy’. Dit is onze nieuwe verwerkingssoftware voor rekenen, waarmee we in de groepen 4 t/m 8
aan de slag gaan.
Daarnaast hebben we dit jaar een aantal werkgroepen gevormd en gaan we naast het
rekenonderwijs aan de slag met verschillende onderwerpen, te weten: eigenaarschap bij kinderen,
zelfstandig werken en samenwerken, onderwijs aan meer- en hoogbegaafden en gelijke kansen in
onderwijs. Tijdens de ouderavond van 1 oktober kunt u hier een korte toelichting bij verwachten.
Had u de datum al genoteerd?
Doktersassistente
U ontvangt een brief van de GGD als uw kind aan de beurt is. Bij de uitnodiging zit een vragenlijst.
Deze dient u vóóraf af te geven bij de leerkracht van uw kind.
Week van de alfabetisering
Samen met Moniek Vossebeld van Caleidoz zijn we ons
aan het oriënteren om vrijwilligers (taalmaatjes) met
ouders op school aan de slag te kunnen laten gaan met
lezen, schrijven, rekenen en werken met de computer.
Het doel is om zo de betrokkenheid van ouders bij hun
kinderen en school te vergroten. Bijvoorbeeld door te
durven helpen op school, het voeren van
oudergesprekken, rapporten lezen en helpen bij
huiswerk. Heeft u interesse om deel te nemen of te
helpen? Informatie kunt u krijgen door een mailtje te
sturen aan m.vossebeld@caleidoz.
Via onderstaande link kunt u de nodige informatie vinden: www.ikwilleren.nl
Deze filmpjes laten zien wat leren lezen en schrijven voor mensen kan betekenen:

https://youtu.be/NIJoekc1HCg
https://youtu.be/aIFEt-lrOZE
Wie zijn er jarig in september?

Ivy groep 3/4
Storm groep 7/8
Jayson groep 3/4
Milan groep 1/2
Stan groep 3/4
Elina 5/6
Van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag!

Nieuw op school
Fenna Sommers

Wij wensen jou en jouw ouders een
fijne tijd op onze school.
Van harte welkom!

Van andere instanties:

Liemers Jeugdkoor (7 - 11 jaar) GRATIS
“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 drie spetterende
Sinterklaasvoorstellingen op zaterdag 16 november en zondag 17 november a.s. We gaan
hippe, coole en vette liedjes instuderen. Meld je snel aan er is beperkt plek!
Docent : Sander Spaan
Start
: 16 september 2019
Dag/tijd : maandag,
: koor 1: 16.00 – 17.00 uur
: koor 2: 17.00 – 18.00 uur
Locatie : Het Musiater, Zevenaar
Aantal : 7 repetities + generale en 1 voorstelling per koor
Prijs
: gratis
Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.liemerskunstwerk.nl
Of stuur een mail met je naam, leeftijd en telefoonnummer naar info@liemerskunstwerk.nl.

