Nieuwsbrief 2 --- Schooljaar 2016-2017 --- 6 oktober 2016
Agenda:
11-10: informatieavond groepen 3 aanvang 19.30 uur
12-10: boekenmarkt 11.45 uur
12-10: open spreekuur GGD 8.30-10.00 uur
13-10: informatieavond groep 6 en 7 aanvang 19.30 uur
17-10: toetsweek groep 8
17-10: informatieavond groep 1-2
24-10: herfstvakantie t/m 28 oktober
31-10: hoofdluiscontrole
02-11: ouderavond over onderzoek naar Andere Schooltijden aanvang 19.30 uur
03-11: nieuwsbrief 3
50-jarig bestaan
We kijken terug op een fantastische feestweek met als afsluiting een geweldige theatervoorstelling.
Aan de dvd wordt momenteel gewerkt, daar heeft u inmiddels een mail over gekregen. We hopen in
de week voor de herfstvakantie de dvd’s te kunnen aanbieden.
Ballonnenwedstrijd: we hebben inmiddels 25 kaarten ontvangen. Deze zijn gevonden tussen
Emmerich en …… Er komen nog steeds kaarten binnen. Op donderdag 20 oktober maken we de
winnaar bekend!
Welkom op school
In groep 2 van juf Marijke:
Melek
We wensen je een fijne tijd bij ons op school!
We feliciteren de volgende kinderen met de geboorte van hun broertje/zusje:
Aydin, broertje van Zarina; Danley, broertje van Levi; Puck, zusje van Maud; Lienna, zusje van Delano.
Herfstvakantie
Van 24 t/m 28 oktober is de herfstvakantie. Op maandag 31 oktober zien we elkaar weer en is er
hoofdluiscontrole.
Informatie GGD
De jeugdgezondheidszorg organiseert open spreekuren op school. De spreekuren zijn op:
- woensdag 12 oktober 2016 van 8.30 – 10.00 uur
- woensdag 14 december 2016 van 8.30 – 10.00 uur
- dinsdag 7 maart 2017
van 8.30 – 10.00 uur

Kinderboekenweek
Het thema van de Kinderboekenweek is ’Voor altijd jong’!
Dinsdagmiddag is de Kinderboekenweek geopend. Met de hele school hebben we buiten gekeken en
geluisterd naar een toneel over het thema, opgevoerd door enkele leerkrachten. In de school staat
de vitrinekast vol met allerlei voorwerpen uit vroegere tijden. In de vitrinetafel liggen de foto’s van
de leerkrachten als baby/peuter (ook voor altijd jong!). De kinderen moeten zoeken wie wie is……..
Groep 4 en groep 7 zijn inmiddels naar de bibliotheek geweest waar ze een kinderboekenschrijver
hebben ontmoet.
Boekenmarkt woensdag 12 oktober 11.45 uur:
Bericht voor alle kinderen
Ga eens voor je boekenkast staan. Ben je er? Mooi. Laat nu je blik over de boeken glijden. Staan er
boeken tussen die je al gelezen hebt en waar je eigenlijk nooit meer in kijkt? Of boeken die je te
kinderachtig vindt? Zou het niet leuk zijn als je die boeken kon omruilen voor een boek dat je nog
niet kent?
Deze boekenmarkt begint om 11.45 uur. Tijdens deze boekenmarkt, mag je boeken verkopen en
kopen. Alle boeken kosten deze middag €0,50. Het geld is voor de verkoper.
Iedereen die boeken wil verkopen, mag een plekje in school zoeken en daar een kleedje neerleggen.
Daarop leg je je boeken. Begin dus op tijd met het verzamelen van boeken die verkocht kunnen
worden! Als je zelf rond wil lopen om een boek te gaan kopen, kun je je buurman of -vrouw vragen
even op je boeken te letten.
De kleuters leggen hun kleedje neer in de eigen groep en lopen samen met hun ouders rond om te
kopen.
Denk er aan om geld mee te nemen, het liefst muntjes van €0,50 en niet meer dan €2,00. Als je
alleen wil verkopen, dan kan dat ook.
De bibliotheek op school heeft weer nieuwe leuke boeken aangeschaft. U kunt ons helpen om nog
meer boeken aan te schaffen. Bij Bruna loopt er momenteel een actie waarmee u kunt sparen voor
de schoolbieb. Als u tijdens de actieperiode een kinderboek koopt bij Bruna, dan kunt u de kassabon
op school inleveren. Daarmee kan de school boeken kopen met korting. De actieperiode loopt van 3
t/m 16 oktober 2016. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
TechnoPlaza
Alle leerlingen van groep 7 en 8 bezoeken Technoplaza vier keer per jaar. Dit is het technieklokaal
van het Liemers College, locatie Landeweer (Zevenaar). Op school worden daarvoor voorbereidingen
gedaan en in het technieklokaal worden deze uitgewerkt. Naast onze natuur- en techniekmethode
kunnen we onze leerlingen zo meer techniek bieden. We hebben inmiddels al één ochtend achter de
rug, en alle kinderen (en ouders) kwamen erg enthousiast terug! We vinden het heel fijn als u kunt
rijden.
Informatieavond voor ouders
We nodigen u van harte uit op de informatieavond van uw kind(eren)! We besteden aandacht aan de
leerstof, de verschillende activiteiten, sociale vaardigheden en hoe een dag er uit ziet.
Uw aanwezigheid en inbreng stellen we zeer op prijs want we vinden contacten met u als ouders
belangrijk. 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?
Groep 6 en groep 7
donderdag 13 oktober 19.30 uur
Groepen 1-2
maandag 17 oktober 19.30 uur
Graag tot ziens!

Trefwoord
Trefwoord draagt, naast Kiva en de methode Omgaan met sociale talenten, bij aan sociale
vaardigheden. Hoe ga je met elkaar om, wat zijn belangrijke normen en waarden, en waar komen ze
vandaan.
Thema tot medio oktober: Stoelendans
Inhoud: Een plek innemen, je plek verliezen. Over concurrentie, competitie en jaloezie. Over je plek
afstaan en elkaar de ruimte gunnen. Daarbij worden de Bijbelverhalen van Abraham, Sara en Hagar,
Ismaël en Isaak bij.
Thema vanaf medio oktober: Doorbijten
Inhoud: Over ergens voor gaan, je doel nastreven en volhouden. Over wat je ertoe brengt om
tegenstand te overwinnen. Hierbij horen de Bijbelverhalen over Jakob en Esau, Jakob en Laban,
Rachel en Lea.
Wijzigingen gegevens
Zijn er adreswijzigingen, wijziging in uw gezinssituatie, andere telefoonnummers of een ander emailadres? 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
Uitnodiging informatieavond over onderzoek naar andere schooltijden 2 november 19.30 uur
We nodigen u allen uit om naar deze informatieavond te komen. De avond wordt geleid door Ronald
de Bie, medewerker van Penta Rho. Hij vertelt u alles over schooltijden en er is gelegenheid om
vragen te stellen. U krijgt informatie over de verschillende soorten roosters: ons huidige rooster,
soorten continuroosters, de voor- en nadelen en de consequenties daarvan.
Het is belangrijk dat u naar deze avond komt, want de ouderenquête die daarop volgt, kunt u dan
weloverwogen invullen.
Buitenschoolse activiteiten
Bibliotheek Didam: Kleintje Koffie, inloop café voor ouders (en kinderen mogen mee), elke
vrijdagochtend 10.00-11.00 uur in de even weken;
Elke woensdagmiddag is er van 14.00 uur tot 14.30 uur voorleesmiddag in de bibliotheek.
15 oktober: techniekdag in Zevenaar, zie www.techniekdag.nl
22 oktober: Gelders Museumdag, zie www.geldersemuseumdag.nl

Betreft: aanbod typecursus
Geachte ouders/ verzorgers,
De computer krijgt een steeds prominentere plek in onze maatschappij. Ook in het onderwijs is dit
apparaat niet meer weg te denken. We werken met digitale schoolborden, hebben educatieve
software en de kinderen werken thuis en op school op de computer. Een goede typevaardigheid is
daarbij onontbeerlijk. Om die reden biedt Typetuin een professionele typecursus die op onze school
als naschoolse activiteit aangeboden kan worden tegen een acceptabel bedrag.
Success Society biedt met de methode “de Typetuin” al jaren typevaardigheidstrainingen aan op
scholen in heel Nederland. Dat doen zij voor een bedrag van €170,00 per kind. De Albert
Schweitzerschool biedt de gelegenheid om de cursus op school, na schooltijd, aan te bieden.
Hierdoor kan dezelfde cursus tegen een sterk gereduceerd tarief worden aangeboden. De prijs wordt
daardoor slechts €145,00 i.p.v. €170,00. Daarnaast krijgen we een vroegboek-prijs voor een bepaalde
periode waardoor snelle beslissers nog maar €125,00 betalen!
Methode Typeopleiding Succes, de Typetuin
In 13 weken tijd leren de kinderen blind typen. Tijdens deze 13 weken vinden er acht klassikale
lessen na schooltijd op school plaats. Een uur per les. Als huiswerk, en in de lesvrije weken, werken
de kinderen in de “Typetuin”. Een adaptief online systeem, ontwikkeld door de Universiteit van
Amsterdam (makers van o.m. de Rekentuin en Taalzee) waarbij een kind niet alleen in eigen tempo
leert typen maar waarbij de oefeningen ook op niveau worden aangeboden. De docent van de
Typeopleiding volgt de leerlingen in de Typetuin en koppelt tijdens de klassikale les de bevindingen
terug aan het kind. U als ouder ontvangt wekelijks op uw mailadres een rapportkaart met daarin de
vooruitgang van uw kind. Na 13 weken is uw kind er klaar voor om in de Typetuin het echte examen
te maken. De cursus wordt afgesloten met een diploma. De cursus is geschikt voor leerlingen in
groep 6 t/m 8.
Graag inventariseren we onder de ouders of er behoefte is om deze cursus na schooltijd aan te
bieden. De prijs is na aftrek van de vroeg-boek-korting €125,00. Deze speciale prijs is slechts
gedurende een beperkte periode geldig. De klassikale variant van de Typetuin voegt daar nog
persoonlijke begeleiding aan toe.
U kunt uw interesse aangeven via email naar nieuwsbrief@albertschweitzer.nl met daarin de naam
en de groep van u kind(eren). Uiteraard verplicht u dit verder tot niets. Graag uw reacties vóór 14
oktober.
Voor meer informatie over de typecursus kijkt u op www.typetuin.nl.
Afhankelijk van het aantal inschrijvingen zullen we de cursus definitief gaan aanbieden. De cursus
start in maart 2017.
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