Nieuwsbrief 9 --- Schooljaar 2016-2017 --- 4 mei 2017
Agenda:
05-05: Bevrijdingsdag, alle kinderen vrij
08-05: avondvierdaagse 8 t/m 11 mei
12-05: fietsclinic voor groepen 5 en 6
16-05: zwemmen voor groep 5
17-05: schoolkorfbaltoernooi
18-05: groep 7 boottocht Doetinchem
22-05: groep 8 naar het technieklokaal
23-05: schoolfotograaf
24-05: schoolfotograaf indien nodig
25-05: Hemelvaartsdag, vrij
26-05: vrije dag
29-05: Bureau Halt voor groep 8
30-05: zwemmen voor groep 6
01-06: fietsexamen voor groep 7
nieuwsbrief 10
05-06: tweede pinksterdag, vrij

Avondvierdaagse
Op 8 – 9 – 10 – 11 mei wordt de avondvierdaagse in Didam gelopen. Leuk dat er zoveel kinderen en
ouders meelopen, we tellen er al 180! Tijdens het wandelen komt u de Albert Schweitzerschoolstand
tegen waar wat te drinken en te eten is, te herkennen aan de Albert Schweitzerschoolvlaggen.
De start is vanaf de markthal om 18.00 uur. Allemaal veel wandelplezier toegewenst!

Fietsclinic groepen 5 en 6
Het project ‘Toppers bij jou op school’ komt op vrijdag 12 mei op school. Zij geven een presentatie
over hun sport- en levenservaringen. De presentatie duurt ongeveer 30-45 minuten. Daarna volgt de
clinic, dus alle kinderen moeten hun fiets meenemen voor deze bijzondere ‘gymles’.

Eerste communie
Op zondag 14 mei om 11.30 uur is de viering van de eerste heilige communie in de Mariakerk in
Didam. Lotte, Ise en Jardi uit groep 4 doen mee en u bent uitgenodigd om dit samen te vieren.
Als bijlage vindt u tevens twee informatiebrieven van de parochie.

50-jarig jubileum Albert Schweitzerschool
In het jaarboek 2017 ‘Oaver Diem’ van de Oudheidkundige Vereniging Didam is een artikel
verschenen over het 50-jarig bestaan van de school. Tijdens de presentatie is er een boek voor onze
school overhandigd. We vinden het een hele eer dat we in het jaarboek staan!
De aanplanting bij de bomen op het schoolplein staat erg groen! Regelmatig gieten kinderen er water
bij, zodat de planten en struiken goed groeien.

Schoolvakanties 2017-2018
Herfstvakantie
16-10-2017 t/m 20-10-2017
Kerstvakantie
25-12-2017 t/m 05-01-2018
Voorjaarsvakantie
12-02-2018 t/m 16-02-2018
Paasweekend
30-03-2018 t/m 02-04-2018
Koningsdag
27-04-2017
Meivakantie
30-04-2018 t/m 11-05-2018
Pinksteren
21-05-2018
Zomervakantie
09-07-2018 t/m 17-08-2018
De voorjaarsvakantie is niet volgens het advies van het ministerie, er is afgeweken i.v.m.
carnavalsdagen.
Koningsdag en meivakantie sluiten aan, in deze vakantie valt ook Hemelvaartsdag.
Er worden nog twee studiedagen gepland.
Het schoolkamp Bladel voor groep 7 en groep 8 is van maandag 23 oktober tot en met vrijdag 27
oktober 2017, direct na de herfstvakantie.

Verkeersexamen groep 7
Alle kinderen van groep 7 zijn geslaagd voor het schriftelijk verkeersexamen. Gefeliciteerd en nu op
naar het fietsexamen!
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.

Trefwoord
Tot eind mei is het thema: Vrijheid.
Inhoud: Wat mensen klein houdt en de kracht van het verlangen naar vrijheid. De Bijbelverhalen
gaan over Mozes in het mandje en Mozes roeping en de tien plagen.

VakantieBieb-app
De VakantieBieb-app is vanaf 1 juni 2017 weer beschikbaar! Kinderen die gedurende de
zomervakantie weinig lezen, vallen al snel 1 à 2 AVI-niveaus terug in hun leesontwikkeling. Uit
onderzoek blijkt dat doorlezen tijdens de vakantie deze terugval tegengaat. De app kan al ruim voor
de zomervakantie worden gedownload, zodat de keuze van e-books tijdens de les besproken kan
worden. Vanaf 1 juni zijn op www.vakantiebieb.nl een instructiefilmpje en een interactieve challenge
beschikbaar.

