Nieuwsbrief 7 --- Schooljaar 2016-2017 --- 10 maart 2017
Agenda:
13-03: creatieve week 50 jaar Albert Schweitzerschool
16-03: tentoonstelling 15.15 – 16.15 uur
21-03: zwemmen voor groep 5
24-03: toneel voor ouders van groep 5
30-03: klassenlunch groep 8
31-03: meten en wegen voor groep 6
04-04: zwemmen voor groep 6
06-04: schriftelijk verkeersexamen groep 7
07-04: groep 1-2 naar school 8.30 – 12.00 uur, Palmpasen stokken versieren
13-04: Paasbrunch en continurooster 8.30 – 14.00 uur
Welkom op school
Groep 1 van juf Charon/Josiene
Groep 1 van juf Marijke /Joke
Groep 1 van juf Lies/Pernelle
Groep 3B
Groep 5A
Groep 7

Jesse en Svetlana
Sven
Sefona en Thije
Ermise, Emily en Sahar
Mohammad en Ammar
Loek

We wensen jullie allen een prettige tijd bij ons school!
Juf Joke is na de voorjaarsvakantie begonnen in de kleutergroep van juf Marijke, die inmiddels met
zwangerschapsverlof is.
Geboren:
We feliciteren Ilayda met de geboorte van haar zusje Esila, en Thomas en Larissa met de geboorte
van hun broertje René!
Leren typen op school
Vanaf maandag 13 maart van 17.15 uur -18.15 uur wordt een typecursus van de Typetuin gegeven op
de Albert Schweitzerschool. De cursus duurt 13 lesweken en wordt afgesloten met een examen. Er
kunnen nog kinderen aangemeld. Kijk op de website www.typetuin.nl voor meer informatie of bel
met 013-5220579. Kosten incl. licentie, lesmateriaal, begeleiding en diploma zijn €145,00.
Puck & Albert
Het heeft even geduurd, maar de peutergroep in onze school heeft een naam en logo!

Creative week 50 jaar Albert Schweitzerschool
De komende week zijn we creatief bezig met het thema groeien en ontwikkelen. Onze kinderen
groeien immers elke dag door de dingen die ze leren, samen te werken en samen te spelen.
Kunstenares Ineke van Geemen uit Didam maakt dit duidelijk door de ontwikkeling van rups naar
vlinder op een creatieve manier te verwerken. Alle groepen maken o.l.v. Ineke allerlei soorten
vlinders. Tijdens de tentoonstelling op donderdagmiddag 16 maart van 15.15 – 16.15 uur kunt u in de
hele school de mooiste vlinders komen bewonderen én het nieuwe kunstwerk. Ter gelegenheid van
ons 50-jarig bestaan heeft Ineke de opdracht gekregen een kunstwerk te maken voor de Albert
Schweitzerschool. Hiermee brengen we de grote witte muur naast de grote trap op een speelse
manier in het teken van ons logo. U bent van harte welkom!
Aankleding van het schoolplein
Eén van de ouders is bezig met het ontwerpen van beplanting rondom de bomen op ons schoolplein.
Hiermee willen we meer kleur en ‘groen’ aanbrengen. Om de beplanting een kans van slagen te
geven, is er gekozen voor sterke soorten planten en struiken.
Trefwoord
Het thema tot eind maart is Beperkt.
Het gaat over leven met beperkingen, over werken aan zelfstandigheid en vrijheid. Bijbelverhalen zijn
o.a. de melaatse; de blinde; de dove.
Het paasthema is Opstaan tegen onrecht.
Inhoud: Over verzet tegen onrecht en je niet klein laten krijgen; over opstaan en opkomen voor wat
van waarde is. De Bijbelverhalen gaan over de intocht van Jeruzalem; het laatste Avondmaal; Pilatus
en Jezus’ dood en Opstanding.
Palmpasen
De kinderen van de groepen 1 t/m 6 nemen de stokken, voorzien van naam, vanaf maandag 27 maart
mee naar school. Kinderen van groep 7 en 8 mogen zelf kiezen of ze een stok versieren of andere
kinderen helpen met versieren. Op vrijdagochtend 7 april worden de stokken versierd, ook door de
peuters. De school zorgt voor alle versierselen.
Aan het einde van de ochtend, vanaf 11.15 uur, houden we een korte optocht. In de nieuwsbrief van
6 april wordt de route vermeld. Alle ouders zijn welkom om naar de optocht te komen kijken of langs
de route te staan.
Schooltijden voor deze dag:
Groep 1-2-3 van
8.30 uur tot 12.00 uur
Groep 4 t/m 8 van
8.30 uur tot 14.30 uur
Klassenlunch groep 8
Donderdag 30 maart heeft groep 8 een klassenlunch op school. Hiermee wil men gezonde voeding
onder de aandacht brengen bij toekomstige ‘brugpiepers’. Zij blijven die dag dus allemaal ‘over’. En:
voor de lunch wordt gezorgd!
Continurooster
In de brief van 22 februari heeft u kunnen lezen dat we vanaf het nieuwe schooljaar starten met een
continurooster van vijf gelijke dagen. Elke dag gaan kinderen van 8.30 – 14.15 uur naar school. De
BSO van Puck &Co heeft voor u hieronder informatie over de mogelijkheden na schooltijd.

Vijf gelijke dagen en BSO
Op dit moment bieden wij BSO op maandag- tot en met vrijdagmiddag vanaf het moment dat school
uitgaat tot de eindtijd die persoonlijk met ouders is afgesproken, tot in ieder geval minimaal 17.00
uur (op vrijdag tot 14.30 uur).
Met ingang van het nieuwe schooljaar wordt het vijf-gelijke dagen model ingevoerd, op maandag tot
en met vrijdag gaat de school dan om 14.15 uur uit.
Wat betekent dit voor de buitenschoolse opvang?
Een groot voordeel voor de BSO is natuurlijk dat er in ieder geval op maandag, dinsdag en donderdag
meer activiteiten voor de kinderen mogelijk zijn omdat de BSO tijd op deze dagen langer wordt. Op
dit moment is de tijd beperkt omdat kinderen al vanaf 17.00 uur worden opgehaald.
Misschien zijn er ouders die op dit moment (nog) geen gebruik maken van BSO opvang, maar die na
de invoering van het vijf-gelijke dagen model mogelijk wel behoefte hebben aan BSO ter
overbrugging van de nieuwe en oude eindtijd van school.
Ook voor deze ouders hebben wij gezocht naar een passende oplossing. De periode van 28 augustus
tot en met 31 december gebruiken wij als pilotperiode. Gedurende deze periode is het mogelijk om
BSO af te nemen vanaf 14.15 uur tot 15.30 uur op alle dagen van de week. Uiteraard staat het ouders
vrij om langer BSO opvang af te nemen (tot 17.00/17.30/18.00 uur). Indien er tijdens de pilotperiode
blijkt dat er veel behoefte is aan deze korte BSO, dan gaan wij de mogelijkheden bekijken om deze
vorm van opvang ook na de pilotperiode voort te zetten.
Incidentele opvang?
Heeft u geen structurele BSO nodig, maar wel af en toe een keer in verband met bijvoorbeeld uw
werk, een studiedag van school of tijdens de schoolvakanties? Ook dat is mogelijk. U kunt hiervoor
flexibele opvang afnemen, een zogenaamd “0-uren contract”. U betaalt in dit geval alleen voor de
opvang die u daadwerkelijk afneemt.
In de bijlage bij deze nieuwsbrief treft u een voorbeeld van een activiteitenplanning van de BSO.
Indien u gebruik wenst te maken van de BSO of nog vragen heeft over de verschillende
opvangmogelijkheden, kunt u contact opnemen met het Lifestyle Center van Puck& Co, tijdens
werkdagen tussen 08.00 uur en 18.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 0316-229145.
Schoolkorfbaltoernooi
Zoals elk jaar wordt het schoolkorfbal toernooi voor groep 3 t/m 8 voor alle basisscholen uit de
gemeente Montferland georganiseerd door DLKV. Dit jaar zal het toernooi plaatsvinden op woensdag
middag 17 mei. Binnenkort ontvangen de kinderen een brief met alle informatie.

