Nieuwsbrief 3 --- Schooljaar 2016-2017 --- 3 november 2016
Agenda:
10-11: schoolontbijt
12-11: Sinterklaas in het land
15-11: zwemmen voor groep 8
21-11: groep 7 en 8 op schoolkamp naar Bladel
25-11: groep 7 en 8 terug uit Bladel
28-11: tienminutengesprekken groep 1-7
29-11: tienminutengesprekken groep 1-7
29-11: zwemmen voor groep 6
01-12: nieuwsbrief 4
05-12: sinterklaasfeest op school van 8.30 – 14.00 uur
14-12: GGD spreekuur 8.30 – 10.00 uur op school
Informatieavond onderzoek naar Andere Schooltijden
Veel ouders zijn naar de informatieavond gekomen! Heel fijn, want we hebben u nodig voor het
onderzoek. Ronald de Bie gaf een heldere en duidelijk uitleg met veel praktische voorbeelden over
wat andere schooltijden precies inhouden, gevolgen van keuzes voor leerlingen, ouders en
leerkrachten. De drie belangrijkste onderwerpen zijn:
- wel of niet invoeren van een continurooster
- wel of niet afschaffen van de vrije woensdagmiddag
- wel of niet invoeren van gelijke les-schooltijden voor onderbouw en bovenbouw
De ouderraadpleging is een inventarisatie van de voorkeuren van ouders, en is geen stemming. In de
enquête staat nog eens uitleg over bovenstaande onderwerpen en geeft gelegenheid voor uw
opmerkingen en vragen.
Planning:
- de powerpoint van de informatieavond staat binnenkort op onze website
- 16 november worden de enquêtes naar de gezinnen online verstuurd
- 23 november ontvangt u nog een herinnering
- 2 december einde enquête
- eind december ontvangst rapportage ouderraadpleging en deze wordt in januari door de
werkgroep besproken
- eind februari moet duidelijk zijn hoe de schooltijden er per 1 augustus 2017 uit gaan zien
Schooltonbijt
Op donderdag 10 november beginnen we de dag met het Nationaal Schoolontbijt. Dit gezamenlijke
ontbijt organiseren we groepsdoorbroken. Er worden groepjes gevormd met kinderen uit
verschillende groepen en eten samen gezellig met elkaar. Kinderen uit groep 8 hebben hierbij de
leiding. Alle kinderen nemen van thuis een eigen bord, beker en bestek (met de eigen naam erop)
mee in een plastic tas. De plastic tas gaat met het gebruikte servies weer mee naar huis. Wel
natuurlijk drinken / tussendoortje meenemen voor de ochtendpauze. In de bijgaande folder staat de
inhoud van het ontbijt en de allergieën.

Welkom op school
In groep 1 van juf Charon/Josiene
In groep 1 van juf Marijke

Sarah
Benthe

Tienminutengesprekken groep 1-7
Alle ouders worden uitgenodigd voor een gesprek. Er wordt gesproken over de sociale en cognitieve
ontwikkelingen, vorderingen en bijzonderheden van uw kind in de afgelopen periode. De tien
minuten worden aangehouden. Lukt dit niet omdat u bijv. veel nieuwe informatie heeft, dan wordt
er een vervolgafspraak met u gemaakt.
We nodigen alle ouders uit. U kunt een voorkeursavond aangeven, zie einde van deze nieuwsbrief.
Doet u dat voor 14 november, want donderdag 17 november geven we definitieve dag en tijd aan u
door. De avonden beginnen om 18.00 uur.
Voorlopige adviesgesprekken groep 8
Voor alle ouders en hun kind van groep 8 is er een voorlopig adviesgesprek over de mogelijkheden in
het voortgezet onderwijs. Deze gesprekken zijn op maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16
november gepland. Het gesprek is samen met uw kind. U heeft inmiddels al bericht gekregen.
Allerlei prijzen
Ballonnenwedstrijd: de ballon van Keyshan is het verste gekomen: hij heeft een cadeaubon van 10,euro gewonnen.
Kinderboekenweek: tijdens deze week lagen alle jeugdfoto’s van de leerkrachten in de vitrinetafel.
De volgende kinderen hebben zeker wel vijf meesters/juffen herkend: Esra, Lotte, Kjell en Mujeeb. Zij
hebben een etui gewonnen.
Volleybalschooltoernooi: groep 5 en 6 hebben de 1e en 3e prijs gewonnen, groep 7 en 8 een 2e,3e en
4e prijs. Van harte gefeliciteerd met al deze prijzen en ook dank aan de begeleiders / coaches.
Sjors Sportief
Afgelopen dinsdag zijn de nieuwe boekjes van Sjors Sportief uitgedeeld aan de kinderen van groep
3 t/m 8. De medewerker van Welcom heeft in elke groep ook nog een korte uitleg gegeven aan de
kinderen. In het boekje staat veel aanbod op sport- en cultuurgebied, dus meld je aan voor een leuke
activiteit! www.sjorssportief.nl
Trefwoord
Thema vanaf medio november: Verbinden
Inhoud: Over wat mensen bindt en de kracht van een samenleving. Over verdeeldheid en over
broederschap, over tegenpolen en bruggenbouwers. De verhalen uit de bijbel gaan over Jozef en zijn
broers, Jozef, Potifar en de farao en het weerzien van de broers (Genesis 44 en 45).
Aanbod typen
In de vorige nieuwsbrief hebben we gevraagd of er interesse is voor een typecursus op onze school.
We hebben enkele voorlopige aanmeldingen, maar nog niet voldoende. Het aanbod geldt nog
steeds, de cursus start pas in maart 2017 bij voldoende deelname. De cursus is geschikt voor
kinderen in groep 6 t/m 8.
U kunt uw interesse aangeven via email naar nieuwsbrief@albertschweitzer.nl met daarin de naam
en de groep van uw kind(eren). Uiteraard verplicht u dit verder tot niets. Voor meer informatie over
de typecursus kijkt u op www.typetuin.nl.

Buitenschoolse activiteiten
Zaterdag 12 november: lampionnenoptocht van Schutterij St. Martinus om 16.00 uur bij het
clubgebouw aan de Manhorstweg 3 in Didam.
Bibliotheek Didam: Kleintje Koffie, inloop café voor ouders (en kinderen mogen mee) op vrijdag 4 &
18 november en op vrijdag 2 & 16 december, 10:00-11:00 uur, Bibliotheek Didam.
Schoolplein
Helaas hebben we te maken met vernielingen na schooltijd op ons schoolplein. De
basketbalclownskop is vernield en één van de jonge bomen is afgebroken. We zullen dit weer laten
herstellen. Uiteraard hebben we de vernielingen gemeld bij de politie.
----TIEN-MINUTENGESPREK op 28 of 29 november 2016
Naam:
Kind in groep:

en

en

en

Mijn voorkeur gaat uit naar:
□
□
□

maandagavond 28 november
dinsdagavond 29 november
geen voorkeur

Dit formulier inleveren bij de leerkracht voor 14 november a.s.
Of per e-mail aan nieuwsbrief@albertschweitzer.nl.

