Nieuwsbrief 6

9 november 2017

Gezocht
- Schone boterbakjes
- Oude puzzels (kleine stukjes). De puzzels hoeven niet
compleet te zijn. Het is om mee te knutselen.
- Dikke wol
- Poppenbadjes (2x), poppenkinderstoel
Alvast bedankt!

Welkom
Hanne en Lynn Hayen zijn gestart bij juf Carmen in groep 1A.
Welkom Hanne en Lynn, we wensen jullie een fijne tijd op onze
school.
Ouderpanel
Volgende week is de eerste ouderpanel bijeenkomst. Per groep
zijn hiervoor ouders uitgenodigd, evenals de OR en de MR. In de
volgende nieuwsbrief zullen wij u een verslag toesturen van
deze bijeenkomst.
Belangrijk advies:
Zoals u uiteraard weet, deed zich zo’n twee weken geleden een
vervelend incident voor op onze school. Een van onze kleuters
verslikte zich in een druif en dankzij kundig en adequaat
handelen van enkele teamleden (en hulp van 112) is het gelukkig
allemaal goed afgelopen. Daar zijn wij hen enorm dankbaar
voor, maar ook voor de inzet van de andere collega’s, die perfect
gehandeld hebben.
N.a.v. dit incident, willen we u graag het volgende advies
meegeven: Jonge kinderen kunnen zich gemakkelijk verslikken
in kleine materialen, maar dus ook in druiven, kleine tomaatjes
en knakworstjes. Wij raden u dan ook aan om voortaan deze
etenswaren in de lengte door te snijden, voordat u ze mee geeft
naar school. Hiermee kunnen we veel ellende voorkomen.
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Informatiebijeenkomst over spelen in Zelhem
Begin 2018 gaat de gemeente Bronckhorst aan de slag met de speelplekken in Zelhem. Hierover
organiseren zij een informatie avond en een inloopmiddag. In de bijlage vindt u een uitnodiging van de
gemeente, om hierbij aanwezig te zijn.
Technieklokaal groep 7
Groep 7 gaat komende 2 vrijdagen (10 en 17 november) voor de 3e en 4e keer naar het Technieklokaal in
de Ambachtstraat te Doetinchem. Dan gaan ze hun 3e en 4e werkstuk maken.
Biebbezoek “Vos & Haas” groepen 4
De groepen 4 gaan op dinsdag 14 november naar de bibliotheek. Het thema van dit bezoek staat deze
keer in het teken van twee bekenden: “Vos & Haas”

Griezelbieb voor groep 8
Groep 8 gaat op woensdag 15 november starten met het biebproject: Griezelbieb. Dit hoorde eigenlijk bij
de kinderboekenweek, maar toen kon het helaas niet gevolgd worden. Daarom een klein beetje later,
maar vast en zeker niet minder leuk.
Bibliotheekproject: “bij mij in de klas” voor de groepen 6
Dinsdag 21 november nemen de groepen 6 deel aan een project dat door de bibliotheek aangeboden
wordt. Het heet: “Bij mij in de klas”! Het is de bedoeling dat je minimaal 5 boeken leest die bij een thema
horen en steeds even vertelt/opschrijft wat je van het boek vond als je het uit hebt. Dat wordt vast en
zeker leuk!
MR vergadering
Maandag 20 november is de 2e MR vergadering van dit schooljaar al weer. Deze start om 19.30 uur.
1 e Poetsavond
Denkt u aan de poetsavond, woensdag 15 november a.s. Het schema is u per mail toegestuurd. Mocht u
deze kwijt zijn, bij de hoofdingang hangt een kopie.
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Bezoek MuZIEum groep 5
De kinderen van groep 5 hebben afgelopen dinsdag een indrukwekkend bezoek gebracht aan het
MuZIEum.
Hier hebben zij kunnen ervaren hoe het is om blind te zijn. Dit was een zeer spannende
...
beleving. Graag willen wij de ouders, die hebben gereden, hiervoor bedanken.
Team studiedag: Kanjertraining
Donderdag 16 november heeft het team een studiedag met als onderwerp: de Kanjertraining. Deze
werkwijze hanteren al veel jaren met veel succes op onze school, maar het is nu tijd voor een opfris
bijeenkomst. We bestuderen de nieuwste Kanjerontwikkelingen en kijken wat we nog willen/kunnen
veranderen in onze aanpak. Ook moeten er wellicht nieuwe materialen besteld worden. Wij hebben er
zin in om hiermee aan de slag te gaan. De kinderen hebben deze dag lekker vrij!

De volgende Nieuwsbrief verschijnt donderdag 23 november a.s.
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