Nieuwsbrief 8 --- Schooljaar 2016-2017 --- 6 april 2017
Agenda:
07-04: groep 1-2 naar school 8.30 – 12.00 uur met palmpaasstokken versieren
13-04: paasbrunch en continurooster 8.30 – 14.00 uur
14-04: Goede Vrijdag (alle kinderen vrij) en schoolvoetbaltoernooi
17-04: tweede paasdag (alle kinderen vrij)
18-04: zwemmen voor groep 7
eindtoets groep 8
19-04: eindtoets groep 8
20-04: eindtoets groep 8
21-04: Koningsspelen groep 1 t/m 8 van 8.45 – 12.00 uur, daarna vakantie
24-04: meivakantie
01-05: naar school en hoofdluiscontrole
groep 7 naar het onderduikmuseum in Aalten (bericht volgt voor ouders)
02-05: zwemmen voor groep 8
05-05: Bevrijdingsdag (alle kinderen vrij)
08-05: avondvierdaagse 8 t/m 11 mei
18-05: groep 7 boottocht Doetinchem (bericht volgt voor ouders)

Palmpasen
Morgen worden alle stokken versierd op school. De school zorgt voor alle versierselen.
Aan het einde van de ochtend, vanaf 11.10 uur, houden we een korte optocht met de peuters en alle
groepen. De route die gelopen wordt:
Bij de poort (Lupinenstraat) van de Albert Schweitzer oversteken naar de overkant. Linksaf en bij de
Rozenstraat naar rechts. Eerste straat rechtsaf Violenstraat. Linksaf Salviastraat in. Rechtsaf
Dahliastraat in. Rechtsaf Polstraat en zo lopen we via de Lupinenstraat weer naar school. Bij regen
lopen we niet.
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
8.30 uur tot 12.00 uur
Groep 4 t/m 8 8.30 uur tot 14.30 uur
Paasviering
De paasviering wordt donderdag 13 april gehouden met een paasmaaltijd. Alle kinderen nemen
daarvoor een eigen bord, beker en bestek (met de eigen naam erop) mee in een plastic tas. Vanaf 10
april mag de tas mee naar school. De plastic tas met het gebruikte servies / bestek gaat na de
maaltijd weer mee naar huis om thuis af te wassen. De oudercommissie zorgt voor de maaltijd.
Het eten en drinken voor de ochtendpauze nemen de kinderen gewoon zelf mee. De paasmaaltijd en
viering wordt in elke klas groepsdoorbroken gehouden. Dat wil zeggen dat er in elke groep kinderen
van verschillende leeftijden zitten. De kinderen van groep 8 hebben hierin een leidende rol. We
houden rekening met het plaatsen van de kleuters; zij blijven zoveel mogelijk bij elkaar.
De schooltijden zijn voor deze dag aangepast van 8.30 uur doorlopend tot 14.00 uur. Aansluitend is
het paasweekend, en op dinsdag 18 april begint de school weer.

Welkom op school
Groep 1 van juf Marijke /Joke

Kezia

We wensen je een prettige tijd bij ons school!

Schoolplein
Binnenkort worden er rondom de bomen op het schoolplein planten en struiken aangeplant. We
gaan ervan uit dat de beplanting met rust gelaten wordt, zodat de beplanting goed kan aarden en
groeien. We bespreken dit ook met de kinderen en wellicht kunnen ze iets betekenen in het
onderhoud en de verzorging.

Trefwoord
Thema na Pasen: Tien woorden in tien dagen
Inhoud: De waarden achter de Tien Geboden: vrijheid, respect, trouw, leven, eerbied,
eerlijkheid, bezit, rust, tevredenheid, liefde. Verhalen uit de bijbel zijn: Brief van Paulus aan de
Romeinen en De Tien Geboden.

Schoolvoetbaltoernooi Gemeente Montferland
Vrijdag 14 april wordt het 12e schoolvoetbaltoernooi gehouden voor alle basisscholen in de
gemeente Montferland. Er doen 5 teams mee van onze school. De wedstrijden starten om 9.00 uur
en worden gehouden op het voetbalveld van voetbalvereniging ‘De Sprinkhanen’ in Nieuw-Dijk. Fijn
dat we voldoende coaches hebben die de teams begeleiden. Alvast een sportief toernooi gewenst!

Koningsdag: ontbijten en sporten
Op vrijdag 21 april houden we de Koningsspelen op school. Dus niet, zoals eerder vermeld, op het
grasveld achter het Liemers College. Wat gaan we doen?
- Gewone tijd op school zijn, dus om half negen
- Gezamenlijke warming-up
- Ontbijten in de eigen groep
- Spelletjes en sporten in de school en in De Muizenberg.
- Kinderen nemen een tas mee naar school met daarin: bordje, beker, bestek en gymschoenen
Voor alle groepen is deze dag om 12.00 uur afgelopen en begint de vakantie.
Inhoud koningsontbijt, doorgegeven door de organisatie van het Koningsontbijt
Goud(h)eerlijk bus fijn volkoren
bevat gluten
Yam licht meerzaden (glutenvrij) brood
bevat soja
Campina lang lekker halfvolle melk
bevat melk/lactose
Jumbo smeerkaas 20+
bevat melk/lactose
Jumbo halvajam aardbeien
Jumbo rinse appelstroop
Gouda’s Glorie Zonne Pond
Sourcy kids water met aardbei- of sinaasappelsmaak
Kinderappels en komkommer

Gymles
Tijdens de gymles in de sporthal dragen de kinderen gymschoenen met lichte zolen. Op blote voeten
gymmen is te kwetsbaar, niet veilig en niet hygiënisch. Na het gymmen is er gelegenheid om te
douchen. Het is dan hygiënisch om slippers te gebruiken. Als kinderen niet douchen, verwachten we
dat ze zich opfrissen, dus een handdoek in de gymtas is nodig. Helpt u uw kind er aan te denken om
op de gymdag de gymschoenen en een handdoek mee te laten nemen? Alle kinderen doen mee aan

de gymlessen. Mocht dat om een geldige reden niet mogelijk zijn, dan verwachten we van de ouders
een berichtje hierover.
Verkeersexamen groep 7
Vandaag hebben alle kinderen van groep 7 mee gedaan aan het landelijk schriftelijk verkeersexamen.
Donderdagmiddag 1 juni is het praktisch verkeersexamen gepland. Eerst wordt de fiets
gecontroleerd en gekeken of deze aan de wettelijke eisen voldoet. Er wordt een route gereden waar
onderweg controleurs staan. De route wordt van te voren bekend gemaakt aan de kinderen.
Ouders van groep 7 vinden het belangrijk dat kinderen ook een praktisch examen doen. Daarom
organiseren we dit met hulp van de ouders.

Vakantie
Vanaf vrijdag 21 april 12.00 uur begint de ‘meivakantie’. Maandag 1 mei starten we weer.

Avondvierdaagse
Op 8 – 9 – 10 – 11 mei wordt de avondvierdaagse in Didam gelopen.
Kinderen die mee willen lopen, kunnen zich via onderstaand inschrijfformulier opgeven.
Er kan gekozen worden voor 5 of 10 kilometer met of zonder medaille.
De start is vanaf de markthal om 18.00 uur.
Ouders die meewandelen, moeten zich ook inschrijven. De organisatie moet zicht hebben op het
aantal personen dat meeloopt. Zij zorgt voor de veiligheid en voor iets lekkers onderweg.
Inschrijven met medaille kost € 4,00 per persoon; zonder medaille kost dit € 2,00 per persoon.
Het ingevulde inschrijfformulier levert u met gepast geld in bij de juf of meester van uw kind(eren).
Omdat we ons als school inschrijven, kan iedereen die zich heeft opgegeven, gelijk starten.
Er wordt niet in groepsverband gelopen, en dus niet onder verantwoordelijkheid van de school. Wel
is er elke avond gelegenheid om iets te drinken bij onze Albert Schweitzerschool-stand. Dit wordt
verzorgd en aangeboden door de oudercommissie.
De stand is te herkennen aan onze Albert Schweitzerschoolvlaggen.
Algemene informatie
Om alles in goede banen te leiden, heeft de organisatie tot 20.30 uur verkeersbrigadiers en
controleposten langs de route staan. Om 20.30 uur worden alle deelnemers verwacht binnen te zijn.
Nog enkele tips:
Blijf op de aangegeven wegen en fietspaden;
Let op oversteekplaatsen en houdt u aan de tekens van de verkeersregelaars en politie;
Laat hooi, gras en andere gewassen liggen en/of staan, geef boeren en tuinders geen ergernis;
Gooi afval van snoep, drinken etc. niet langs de weg maar gebruik de afvalbakken op de route of
maak gebruik van de vuilniszakken bij de brigadiers en controleposten;
Zie ook de website: www.a4ddidam.nl
Alvast veel wandelplezier!
Levert u de aanmeldingen op tijd in op school, uiterlijk donderdag 20 april!

U kunt zich inschrijven door alle gegevens voor iedere deelnemer in te vullen. Bij bijv. vier personen
kopieert u onderstaand rijtje dus nog een keer, en vervolgens vult u per rijtje de gegevens van de
deelnemer in.

Deelnemer 1
Naam:
5 of 10 km:
Wel/geen medaille:
Voor de hoeveelste keer?:
Bedrag inschrijfgeld:

Deelnemer 2
Naam:
5 of 10 km:
Wel/geen medaille:
Voor de hoeveelste keer?:
Bedrag inschrijfgeld:

Deelnemer 3
Naam:
5 of 10 km:
Wel/geen medaille:
Voor de hoeveelste keer?:
Bedrag inschrijfgeld:
Bovenstaande kopiëren als u meer personen op wilt geven.

De gegevens uiterlijk donderdag 20 april a.s., dus vóór de vakantie inleveren bij de leerkracht op
school, met gepast geld in een envelop voorzien van naam en bedrag.

