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Schooljaar 2015-2016

Agenda
22-07: 12.00 uur zomervakantie
05-09: opening schooljaar 2016-2017
luiscontrole
09-09: schooltijden: 8.30 – 12.00 uur
15.30 uur: alle kinderen aanwezig voorbereidingen
theatervoorstelling
16.00 -17.15 uur: Theatervoorstelling, aansluitend
receptie in de school

21 juli 2016
Albert Schweitzerschool
Lupinenstraat 13
6942 VA Didam
tel: 0316 223286
www.albertschweitzer.nl

Naar de nieuwe groep
Afgelopen dinsdag hebben alle kinderen al even kennis gemaakt met hun nieuwe juf/meester en hun
nieuwe lokaal.
Er verandert niet zoveel: beneden zitten de groepen 1-2 en groep 8 en een peutergroep van
Puck&Co. Boven zitten de groepen 3A en 3B, 4, 4-5, 5, 6 en 7. De groepen 3A en 3B, 4 en 6 gebruiken
altijd de smalle trap, de groepen 4-5, 5 en 7 gebruiken altijd de brede trap.

Zomervakantie
Vrijdag 21 juli om 12.00 uur begint de zomervakantie. Groep 1-2 heeft donderdag 20 juli al de laatste
schooldag.
Wij wensen iedereen een fijne, prettige en zonnige vakantie en we zien elkaar terug op maandag
5 september om 8.30 uur op het schoolplein!

50 jaar Albert Schweitzerschool
In september bestaat onze school 50 jaar! We vieren dit in de eerste schoolweek met op
vrijdag 9 september om 16.00 uur een theatervoorstelling voor alle ouders van de school! Meer
hierover heeft u in de jubileumnieuwsbrief kunnen lezen. Nog voor de duidelijkheid:
We verwachten alle kinderen en hun ouders maandag 5 september om 8.30 uur op het schoolplein,
dan gaan we met elkaar ons jubileumschooljaar openen!
Veel ouders hebben al gereageerd op de oproep om te helpen met de kleding op 9 september. Heel
veel dank hiervoor. We kunnen echter nog meer ouderhulp gebruiken, dus geef u op via
nieuwsbrief@albertschweitzer.nl . Ouders die helpen, worden om 15.15 uur verwacht in de sporthal.
U krijgt dan instructies van de regisseur. Na afloop van de voorstelling helpt u ook weer even mee,
dat duurt ongeveer een kwartier.

Ouders, heel erg bedankt!
Heel veel activiteiten hebben wij niet kunnen organiseren zonder de hulp van ouders. Wij bedanken
dan ook alle ouders die zich afgelopen jaar hebben ingezet, hulp hebben geboden, en hun
belangstelling hebben getoond aan onze school!

Schoolkalender 2016-2017
Op maandag 5 september geven we de schoolkalender mee voor 2016-2017 met allerlei belangrijke
informatie.
Om alvast te noteren:
Groep 1-2 op vrijdagochtend van 8.30 tot 12.00 uur naar school op:
Vrijdag 9 september:
jubileumfeest
Vrijdag 24 februari 2017:
carnaval
Vrijdag 7 april 2017:
palmpaasstokken versieren en optocht
Vrijdag 21 april 2017:
koningsspelen / sportdag op het DVC-veld
Ouderinformatieavond van elke groep
Maandag 3 oktober
groep 4, groep 4-5 en groep 5
Dinsdag 4 oktober
groep 8
Dinsdag 11 oktober
groepen 3
Donderdag 13 oktober
groep 6 en groep 7
Maandag 17 oktober
groepen 1-2
Alle avonden beginnen om 19.30 uur en duren tot ongeveer 21.00 uur.
Schoolkamp Bladel groep 7 en groep 8
Maandag 21 november vertrekken groep 7 en groep 8 naar Bladel, naar Hoeve ten Vorsel. Op vrijdag
25 november komen ze weer terug. Tijdens de informatieavond van groep 7 krijgt u allerlei
informatie over het schoolkamp.
Zwemmen
Groep 3 en 4 krijgen elke maandag zwemles in zwembad De Hoevert. De eerste zwemles is maandag
12 september.
Om de week mag er een groep van onze school op dinsdagochtend zwemmen. Dat betekent dat
groep 5, 6, 7 of 8 eenmaal in de acht weken gaat zwemmen op dinsdag van 8.15 uur tot 9.00 uur. In
de nieuwsbrief geven we aan welke groep mag zwemmen of u krijgt via een mail bericht hierover.
Gymmen
Woensdagochtend: groep 7 en 8 o.l.v. Tim Kappen.
Vrijdagochtend: groep 3, 4, 5 en 6 o.l.v. Marloes Giezenaar.
Muziekles
Groep 4 krijgt elke woensdagochtend muziekles van Atie Vletter. De eerst les is op woensdag 21
september.
Schoolfotograaf
Op dinsdag 23 en woensdag 24 mei 2017 komt de schoolfotograaf.
In het nieuwe schooljaar ontvangt u een namenlijst met gegevens van de groep waarin uw kind zit.
Als u bezwaar heeft tegen enkele gegevens, kunt u dat doorgeven aan
nieuwsbrief@albertschweitzer.nl en houden we daar rekening mee.

Hoera, zomervakantie!
Op zoek naar een mooi boek voor in de zomervakantie? Download de gratis VakantieBieb-app. Van
1 juni t/m 31 augustus zijn er veel leuke boeken beschikbaar om digitaal te lezen. Zeker voor
kinderen is lezen in de vakantie heel belangrijk voor hun leesontwikkeling. Kinderen die gedurende
de zomervakantie bijna niet lezen, vallen soms maar liefst 1 à 2 AVI-niveaus terug in hun
leesontwikkeling, blijkt uit een onderzoek. Zie www.vakantiebieb.nl.

Een uur lezen op veel manieren
Voor ieder kind, of het nou veel of weinig van lezen houdt, organiseert ‘Alice Begeleidt’ in de
zomervakantie tien keer Het LeesLab.
Het LeesLab werkt samen met Bibliotheek West-Achterhoek, Bibliotheek Oost-Achterhoek en
Bibliotheek Montferland, die tien van hun locaties beschikbaar stellen.
In tien keer een uur krijgen de kinderen in groepjes van zes tot tien deelnemers op allerlei manieren
leesonderwijs. Voorlezen, duolezen, begrijpend lezen, koorlezen, flitsen en vele leesspelletjes
passeren de revue.
Ook kunnen er boeken geleend worden op eigen niveau. De lessen worden verzorgd door
professionals en zoveel mogelijk op maat aangeboden. Het algemene uitgangspunt is: Lezen is Leuk!
Lid zijn of worden van de bibliotheek is wenselijk maar niet nodig. Lidmaatschap is gratis voor
schoolkinderen.
Het LeesLab is onderdeel van Alice Begeleidt.
Wanneer is het?
De LeesLab Kalender met locaties, data en tijden vind je op www.hetleeslab.nl. Daar staat ook meer
informatie, zoals de flexibele regeling wanneer een kind een keer verhinderd is.
Hoeveel kost het?
Het LeesLab kost € 78,50. Dat is dus € 7,85 per keer, of als je maar zeven keer zou kunnen, € 11,20
per keer.
Het LeesLab valt binnen de gemeentelijke participatieregelingen.
Hoe meld je je aan?
Aanmelden kan op de website van Het LeesLab, www.hetleeslab.nl. De inschrijving is definitief
wanneer het lesgeld betaald is.
Lezen is belangrijk...
Je gebruikt een groot deel van je hersens, want:
- je neemt waar
- je gebruikt de taal
- je legt verbanden
- je oefent het geheugen
- je traint je aandacht en concentratie
- je moet hoofd- van bijzaken onderscheiden
- je verbeelding wordt groter
- je krijgt een grotere woordenschat

