Nieuwsbrief nr. 1

Schooljaar 2016-2017

Agenda
09-09: feestdag en theatervoorstelling
12-09: 1e zwemles groepen 3 en 4
13-09: zwemmen voor groep 5
14-09: Bureau Halt informatie voor groep 8
21-09: 1e muziekles voor groep 4A
27-09: groep 3 op bezoek bij de bibliotheek
27-09: zwemmen voor groep 6
28-09: kinderpostzegelactie groep 8
29-09: groep 3 op bezoek bij de bibliotheek
03-10 informatieavond groep 4, 4-5 en 5: 19.30-21.00 uur
04-10: informatieavond groep 8, 19.30-21.00 uur
05-10: start Kinderboekenweek
06-10: nieuwsbrief 2

8 september 2016
Albert Schweitzerschool
Lupinenstraat 13
6942 VA Didam

tel: 0316 223286

Programma 50-jarig bestaan vrijdag 9 september
 8.30 tot 12.00 uur alle kinderen naar school, ook groep 1-2
 12.00 uur: alle kinderen naar huis
 15.15 uur: instructie voor ouders die helpen met de kleding
uw kind(eren) komen gewoon al mee
 15.30 uur: alle kinderen zijn op school in hun eigen groep
 15.30 uur: hulpouders helpen kinderen met omkleden in de Muizenberg
de leerkracht gaat met de eigen groep naar de Muizenberg
 15.30 uur: ‘zaal’ open vanaf 15.30 uur, neem uw toegangsbewijs mee
toegang alleen via de hoofdingang van de Muizenberg
 16.00 uur: aanvang theatervoorstelling 1001 Nacht
 17.15 uur: einde theatervoorstelling, hulpouders helpen kinderen met omkleden
 17.15 uur: de ouders van kinderen uit groep 1-2-3 wachten in het lokaal van hun kind, na het
omkleden wordt uw kind in de klas gebracht en daarna kunt u samen naar het
schoolplein. De kinderen van groep 4 t/m 8 lopen zelf naar het schoolplein
 17.30 uur: een hapje en een drankje op het schoolplein
 18.30 uur: einde van deze feestdag

De hulpouders voor de kleding zijn om 15.15 uur aanwezig in de Muizenberg. Daar krijgt u instructie
van de theatermedewerkers en een brief waarop staat welk groepje van 5 kinderen u gaat helpen
met kleden. Organisatorisch was het niet haalbaar om te zorgen dat uw eigen kind in dat groepje
komt. De kleedruimte voor groep 1 t/m 6 is in de kleine zaal van de Muizenberg. De kleedruimte voor
groep 7 t/m 8 is in de vier kleedkamers van de Muizenberg. Om 17.15 uur helpt u datzelfde groepje
weer met de kleding.

Welkom op school
Jena, Luna, Mathijs, Wencke, Youri, Marit, Jeady, Daimy, Jack, Kiki en Justine.
We wensen jullie een prettige tijd bij ons op school!

Schoolkalender 2016-2017
Afgelopen maandag hebben alle jongste kinderen van het gezin de nieuwe schoolkalender
meegekregen in de rugtas ter gelegenheid van ons 50-jarig jubileum. Hierin staan alle belangrijke
activiteiten en heel veel informatie. Ook de wijzigingen in de schoolgids zijn hier in vermeld.
Aanvullingen komen altijd in de maandelijkse nieuwsbrief en op onze website
www.albertschweitzer.nl.
Ouders die niet bij elkaar wonen, kunnen een extra schoolkalender krijgen zodat u niets van de
school hoeft te missen.
Zwemmen en gymmen
Op maandagochtend zwemmen de groepen 3 en 4. De eerste zwemles is op maandag 12 september.
De groepen 5 t/m 8 krijgen extra bewegingslessen: dit jaar gaan ze zwemmen. Dit is éénmaal in de
acht weken op dinsdagochtend:
13 september groep 5, dus ook de kinderen uit groep 5 van de combi 4-5
27 september groep 6
11 oktober
groep 7
1 november
groep 8
De kinderen gaan rechtstreeks naar het zwembad: ze verzamelen om 8.05 uur voor het zwembad en
zwemmen dan van 8.15 uur tot 9.00 uur.
Op woensdagochtend gymmen de groepen 7 en 8 met meester Tim.
Op vrijdagochtend gymmen de groepen 3 t/m 6 met juf Marloes.

Naar binnen en naar buiten
Ter opfrissing nog even alles over het naar binnen en naar buiten gaan:
- om 8.20 uur gaat de eerste bel en mogen kinderen en ouders naar binnen
- om 8.30 uur gaat de tweede bel en gaat iedereen naar binnen en starten de lessen
- om 12.00 uur (12.15 op woensdag) en 15.15 uur komen de kinderen van groep 1-2 en 3 via
de hoofdingang naar buiten
- om 13.05 uur mogen de kinderen van groep 1-2 naar binnen
- om 13.15 uur (na de bel) verzamelen alle kinderen van groep 3 t/m 8 op een vaste plaats op
het schoolplein en lopen met de leerkracht mee naar binnen
Ouders / kinderen kunnen naar binnen via de hoofdingang of de zijingang. Wel is er een vaste
afspraak over de trappen: groep 3a, groep 3b, groep 4 en groep 6 gebruiken altijd de smalle trap; de
groepen 4-5, 5 en 7 gebruiken altijd de brede trap.
Pauze:
10.00 uur – 10.15 uur groepen 3, 4 en 5
10.20 uur – 10.35 uur groepen 6, 7 en 8

Wijzigingen gegevens
Zijn er adreswijzigingen, wijziging in uw gezinssituatie, andere telefoonnummers of een ander
e-mailadres? Laat het ons direct weten zodat we de actuele gegevens hebben van u en uw
kind(eren). U kunt het doorgeven aan de administratie of per mail naar info@albertschweitzer.nl
Namenlijst van de groep
Binnenkort ontvangt u de namenlijst met adressen en telefoonnummers van de groep waarin uw
kind(eren) zit. We houden rekening met telefoonnummers die niet voor derden bedoeld zijn. Wilt u
voor 16 september doorgeven als uw telefoonnummer niet geplaatst mag worden? Dit kan naar
nieuwsbrief@albertschweitzer.nl
Buiten spelen op het schoolplein na schooltijd
Regelmatig spelen er na schooltijd (na 15.15 uur) kinderen op het schoolplein. Dit valt niet onder
verantwoordelijkheid van de school. Bij conflicten is het dan ook aan ouders om hier voor een
oplossing te zorgen. En het is wel zo netjes als de kinderen hun chipszakken, blikjes drinken enz. in de
prullenbakken stoppen en niet op het plein laten slingeren.
Wegwerkzaamheden
Van maandag 12 t/m vrijdag 16 september is het kruispunt Lupinenstraat / Rozenstraat afgesloten
wegens het aanbrengen van een verhoging.
Vanaf maandag 26 september wordt de Lupinenstraat een omleidingsroute i.v.m. de sluiting van de
rondweg / Doetinchemseweg.
Ouderbijdrage
Volgende week ontvangt u via het jongste kind van het gezin op school een brief van de
oudercommissie met het verzoek de ouderbijdrage te voldoen. De oudercommissie gebruikt geen
acceptgiro’s meer en zij vertrouwen erop dat u de bijdrage overmaakt of contant betaalt op school.
Alvast vriendelijk dank voor de gedane betalingen!
Informatie GGD
De jeugdgezondheidszorg organiseert open spreekuren op school.
De spreekuren zijn op:
- woensdag 12 oktober van 8.30 – 10.00 uur
- woensdag 14 december van 8.30 – 10.00 uur
- dinsdag 7 maart 2017 van 8.30 – 10.00 uur
Informatie voor ouders en de informatieavond
U leest al heel veel informatie in deze eerste nieuwsbrief, net als in de schoolkalender en schoolgids.
We ontmoeten u toch allemaal graag op de informatieavond van uw kind(eren)! We besteden
aandacht aan de leerstof, maar ook aan sociale vaardigheden.
Uw aanwezigheid en inbreng stellen we zeer op prijs want we vinden contacten met u als ouders
belangrijk. De data staan op de agenda, in de kalender en op de website. Alle avonden beginnen om
19.30 uur en duren tot ongeveer 21.00 uur. Graag tot ziens en als u verhinderd bent, wilt u dat dan
doorgeven aan de leerkracht?

Informatie voor ouders
Om ‘huishoudelijke’ informatie naar ouders goed te laten verlopen, werken we met een groepsmail.
Deze groepsmail gebruikt de leerkracht alleen om mededelingen te doen over bijv. een uitstapje met
de groep, informatie over een bijzondere activiteit, oproep voor hulp van ouders, uitnodiging voor de
tien-minutengesprekken, enz.
De mail wordt niet gebruikt voor gebeurtenissen op school, over personen of onderwijsinhoudelijke
zaken. In dat geval kunt u altijd telefonisch of persoonlijk contact opnemen met de leerkracht.
De mail wordt in BCC gestuurd zodat andere adressen niet zichtbaar zijn.
We gebruiken uw e-mailadres zoals u die hebt opgegeven voor de digitale nieuwsbrief.
De nieuwsbrief ontvangt u doorgaans op elke eerste donderdag van de maand op uw e-mailadres, en
de nieuwsbrief wordt dan ook op de website gezet.
Informatieavond andere schooltijden
De werkgroep heeft inmiddels een informatiebijeenkomst bijgewoond m.b.t. het onderzoek naar
andere schooltijden. Momenteel is het team hier mee aan de slag gegaan. De informatiebijeenkomst
voor de ouders is gepland op woensdagavond 2 november om 19.30 uur. U krijgt informatie over de
verschillende soorten roosters: het huidige rooster, continuroosters, de voor- en nadelen van de
mogelijkheden en de consequenties daarvan. Noteert u alvast deze datum in de agenda.
Kinderpostzegelactie
Dit jaar konden kinderen zelf de bestemming kiezen van het opgehaalde geld. De onderwerpen waar
uitgekozen kon worden, waren: Alle kinderen naar school; Een gezin voor ieder kind; Weer gewoon
kind zijn.
Kinderen van groep 8 hebben gekozen voor Alle kinderen naar school. Succes met de verkoop!
Buitenschoolse activiteiten
- Wil jij schitteren in een musical? Geef je dan op bij Vaye Musicaltheater in Didam!
Je krijgt wekelijks professioneel les van topdocenten die jouw talent laten schitteren. Samen werken
we toe naar een echte musicalproductie die in het theater zal worden opgevoerd. Je mag eerst al
even ervaren hoe dit is, want dit schooljaar zal Vaye Musicaltheater op jouw school al meerdere
lessen aanbieden.
Ben je geïnteresseerd, of wil je meer weten? Kijk dan op de website: www.vayemusicaltheater.nl
- Flyer ‘Musicalworkshop’ (klik op de link).
- Flyer ‘Sportbuurtwerk’ (klik op de link).

