Albert Schweitzerschool Didam
Nieuwsbrief 4 -- Schooljaar 2016-2017 -- 1 december 2016
Agenda:
05-12: sinterklaasfeest op school van 8.30 – 14.00 uur
06-12: aanvang school tussen 8.30-9.30 uur
12-12: groep 8 ’s middags naar Liemers College
13-12: zwemmen voor groep 7
14-12: GGD spreekuur 8.30 – 10.00 uur op school
22-12: kerstviering / kerstbuffet, laatste schooldag voor groep 1-2
23-12: 12.00 uur kerstvakantie voor groep 3 t/m 8
01-01: Gelukkig Nieuwjaar!
09-01: naar school, hoofdluiscontrole
10-01: zwemmen voor groep 8
12-01: nieuwsbrief 5

Sinterklaasactiviteiten
Op het Binnenplein staat een bed. Is dit van een zieke Piet, van een inpakpiet of van een
rommelpiet? We weten het niet, maar telkens liggen er dingen anders. Dan ligt het dekbed als een
vod op de grond, of liggen de pakjes door elkaar en lag het vol met proppen zakdoeken! Gisteren lag
er een piet in bed met een zere enkel, gestruikeld over de rommel van de rommelpiet. Hoe gaat dit
nu verder…..?
Sint &Cultuur
Groep 1-2 is op bezoek geweest bij Sinterklaas en zijn pieten op kasteel Huis Bergh en groep 3 is naar
de historische Stadskelders in Arnhem geweest. Kinderen hebben kunnen zien en ontdekken hoe
Sinterklaas met zijn pieten woont en werkt.
Surprises
De groepen 5 t/m 8 hebben lootjes getrokken en verpakken het cadeautje in een leuke surprises met
een gedicht erbij. De kosten voor het cadeautje krijgen de kinderen terug van de oudercommissie
tegen inlevering van het bonnetje. Het geld krijgen de kinderen op dinsdag 6 december.
Maandag 5 december
Deze dag gaan alle kinderen van 8.30 – 14.00 uur naar school en nemen voor de ochtendpauze en
voor de lunch zelf eten/drinken mee. We verwachten de aankomst van de Sint rond 8.30 uur op het
schoolplein. We nodigen u alvast uit om hem op het schoolplein te ontvangen!
Alle kinderen gaan eerst naar binnen om hun tas op te hangen en verzamelen in hun eigen groep.
Rond 8.30 uur gaan alle groepen naar buiten, daar kunnen de ouders alvast wachten. Op het plein
zijn er plekken gereserveerd voor de kinderen. De ouders gaan achter de kinderen staan, zodat de
kinderen alles goed kunnen zien. Daarna wordt het sinterklaasfeest in de school gevierd met
cadeautjes, surprises en gedichten. De oudercommissie zorgt voor iets lekkers, maar voor de
ochtendpauze en voor de lunch nemen alle kinderen zelf eten/drinken mee naar school.
Dinsdag 6 december mogen de kinderen tussen 8.30 uur en uiterlijk 9.30 uur op school komen.

Vragenlijst onderzoek Andere Schooltijden
Vanaf 16 november heeft u de vragenlijst kunnen invullen. Enkele ouders gaven aan geen mail te
hebben ontvangen en dat hebben we op kunnen lossen. Heeft u nog geen vragenlijst ontvangen, laat
het dan z.s.m. vandaag nog weten aan info@albertschweitzer.nl. Heeft u de vragenlijst ingevuld,
hartelijk dank hiervoor. Op basis van uw antwoorden wordt een rapport opgesteld waar de
werkgroep in januari mee aan de slag gaat.

Welkom op school
Groep 1 van juf Charon/Josiene :
Groep 1 van juf Marijke
Groep 1 van juf Lies/Pernelle

Sem
Kyano
Lizelot

Geboren:
We feliciteren Tsigehanna en Yor Salem met hun broertje Daniël,
en Yoel en Lulia met hun zusje Samri!

Informatie GGD
De jeugdgezondheidszorg organiseert open spreekuren op school. De spreekuren zijn op:
- woensdag
14 december 2016
van 8.30 – 10.00 uur
- dinsdag
7 maart 2017
van 8.30 – 10.00 uur
Een paar keer per jaar houdt de jeugdverpleegkundige een inloopspreekuur op school. Ouders,
leerlingen en leerkrachten zijn hier altijd welkom. De jeugdverpleegkundige helpt bij vragen over
bijv.: opvoeding, ontwikkeling, pesten, faalangst, overgewicht, voeding, zindelijkheid. Als het nodig is
schakelt de jeugdverpleegkundige in overleg met de ouder de jeugdarts in of neemt de vraag mee
naar het CJG-team.

Trefwoord
Thema december: Kinderen van goede wil (kerstthema)
Het gaat over een dorp waar de goede wil om samen te werken en samen te vieren verdwenen is.
Over hoe die goede wil opnieuw aangewakkerd kan worden in het leven van mensen. De
Bijbelverhalen gaan over de geboorte van Johannes, de aankondiging en geboorte van Jezus en de
boodschap van de engelen.
Vanaf 6 december zijn er wekelijks adventsvieringen bij de kerststal op het Binnenplein.

Kerstviering donderdag 22 december
Dit jaar vieren we het kerstfeest met kerstbuffet op donderdagavond 22 december om 17.30 uur in
de eigen groep. Wij vragen hierin uw medewerking: ouders maken thuis hapjes/gerechtjes voor de
kinderen van de groep! U krijgt binnenkort alle informatie over het maken van hapjes.

Voorleeskampioen
Keanna uit groep 8 is onze schoolkampioen geworden! De volgende ronde is een wedstrijd in de
bibliotheek met alle schoolkampioenen van de gemeente Montferland. Alvast veel succes gewenst!

Knutselworkshop kerstversiering voor groep 1 t/m 4
Houd je van knutselen? Kom dan op 9 en 16 december knutselen van 15.15 – 16.00 uur in het
Albertusgebouw o.l.v. Christel Horsting.
Geef je op via www.sjorssportief.nl
Zwembad de Hoevert: 27 t/m 30 december van 17.30 tot 20.00 uur zwem4daagse!
Zie www.hoevert.nl

Kerstvakantie
Donderdag 22 december na de kerstviering begint voor groep 1-2 de vakantie.
Vrijdag 23 december begint de vakantie voor groep 3 t/m 8 om 12.00 uur.
Het team van de Albert Schweitzerschool wenst alle kinderen en ouders / verzorgers alvast een
prettige vakantie.
Maandag 9 januari begint de school weer. Als u tijd heeft, dan nodigen we u uit om een kopje koffie /
thee te komen drinken op het Binnenplein.

