Nieuwsbrief 2

donderdag 1 oktober

Lupinenstraat 13, 6942 VA Didam
Tel 0316-223286

Welkom op school
De afgelopen weken zijn gestart bij ons op school: Vince, Rayhan, Kay,
Céline. We wensen jullie een fijne tijd op onze school!
Trefwoord
Week 40 t/m 42/43 (28 september t/m 23 oktober): onderzoeken
Inhoud: onderzoeken omwille van waarheid, veiligheid,
rechtvaardigheid. Een onderzoekende houding en het stellen van de
juiste vragen.
Schoolontbijt
in onze kalender staat dat het schoolontbijt 12 november is. Dit moet
zijn: dinsdag 3 november!
Bladel
Op maandag 5 oktober gaan de groepen 7 en 8 weer naar Bladel op
schoolkamp. Groep 7 gaat naar de Vorselse Molen en groep 8 naar
de Hoeve ten Vorsel. We wensen iedereen een heel fijn kamp!
Inloopmomenten voor de groepen 1 t/m 8
In de vorige nieuwsbrief hebben we al aangegeven dat we de
inloopmomenten anders zullen organiseren. Op 12, 13 en 14 oktober
komen per dag 3 of 4 groepen aan de beurt. Per groep worden
blokken van telkens 15 minuten ingepland. In elk blok kunnen 4
gezinnen zich inschrijven. Net zoals vorige jaren vertelt de leerling
aan de hand van een routekaart over het werken in de klas. Voor de
groepen 1-2 is dit nieuw. In verband met een goede organisatie is het
van belang om ons strikt aan het ingeplande kwartier te houden. De
indeling van de groepen is als volgt:
maandag 12 okt: gr. 3, 4/5 en 7
dinsdag 13 okt: gr. 1-2B, 3/4, 6 en 8
woensdag 14 okt: gr. 1-2A, 5 en 6/7
Via de Parro app kunt u zich vanaf vrijdag 2 oktober inschrijven.

Bij ons is ieder kind uniek en ontwikkelt zijn eigen talenten

Agenda:
1 t/m 9 oktober: Kinderboekenweek
5 oktober: inloopspreekuur
jeugdverpleegkundige
5 t/m 9 oktober:
gr. 7 en 8 naar Bladel.
12, 13 en 14 oktober:
inloopmomenten gr. 1 t/m 8
vrijdag 16 oktober:
studiedag, alle kinderen zijn vrij
16 t/m 25 oktober: herfstvakantie
25 oktober: de wintertijd in!
3 november: schoolontbijt
donderdag 5 november:
studiedag, alle kinderen zijn vrij
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Kinderboekenweek
De kinderboekenweek is van 30 september tot en met 11 oktober 2020. Bij Bruna kunt u een kinderboek kopen. De
kassabon kunt u dan inleveren op school. Als we veel bonnen hebben, kunnen we als school de bonnen inleveren bij
Bruna. Hier krijgen we dan een waardebon voor. En voor de waardebon kunnen we met een korting van 20% weer
boeken kopen voor onze schoolbieb.
Activiteiten in de bibliotheek tijdens de Kinderboekenweek
Op woensdagmiddag 30 september is er een feestmiddag van 14.30 - 16.30 uur met knutselen, voorlezen, tekenen,
spelletjes en een speurtocht. Tevens is er een workshop van Ineke van Geemen: maak je eigen kasteel. Je moet je
hiervoor opgeven via de website.
Speurtocht: tijdens de Kinderboekenweek maak je in de bibliotheek een reis door de tijd. Speur naar boeken en los een
raadsel op. Is het gelukt, dan mag je bij de balie een cadeautje uitzoeken.
Kijk op de site van Bibliotheek Montferland: bibliotheekmontferland.nl/kinderboekenweek
KiVa
Ook dit schooljaar zullen wij in de groepen 1t/m 8 werken met KiVa. Met KiVa werken wij aan een veilig sociaal klimaat
op school. KiVa richt zich op positieve groepsvorming. Daarbij ligt de nadruk op de groep als geheel. Het motto van
KiVa luidt dan ook: ‘Samen maken wij er een fijne school van’.
Hoe wij dat doen? Daarover zullen wij u regelmatig informeren via de nieuwsbrief. Op dit moment zijn we in alle
groepen gestart met thema 1.
Thema 1: ‘Iedereen verdient respect’
Het schooljaar is van start gegaan! Zoals altijd is het even wennen in een nieuwe groep met een nieuwe juf of meester. In
het thema ‘Iedereen verdient respect’ richten we ons op de onderlinge relaties in én buiten de klas. Iedereen heeft recht
op respect, maar ook de plicht om anderen met respect te behandelen. Dit zorgt voor een fijnere groep. De afgelopen
maand hebben we verschillende KiVa-spelletjes en -oefeningen gedaan om het groepsgevoel te bevorderen. Het doel is:
wij horen bij elkaar en voelen ons een groep!
Wat gaan de kinderen leren bij thema 1
De kinderen
…weten wat KiVa is;
…kennen elkaar en weten hoe ze de groep ervaren;
…weten wat respect is;
…weten hoe je met respect met elkaar omgaat.
…kennen verschillende relaties;
…weten wat regels zijn;
…weten leuke en minder leuke kanten van alleen en van samen zijn;
Ventilatie in de school
De ventilatie in de scholen is een veelbesproken item geworden in de corona periode. Het ministerie van OCW heeft
laten weten dat alle scholen aan ouders/leerlingen en personeel moeten laten weten hoe het op hun school gesteld is
met de ventilatie.De Albert Schweitzerschool voldoet aan het bouwbesluit van 2012. We maken gebruik van
mechanische ventilatie, die frisse lucht aanvoert en CO2 afvoert. Er wordt constant gemeten wat de waarde op dat
moment is en of er meer of minder frisse lucht moet worden aangevoerd. Onze school heeft de metingen in kaart
gebracht, waaruit gebleken is dat over het algemeen wordt voldaan aan de norm. Op bepaalde piekmomenten kan het
soms voorkomen dat deze waarde de norm overstijgt. Op die momenten zal er meer op natuurlijke wijze geventileerd
worden door ramen en deuren open te zetten en vermijden we sterke luchtstromen van persoon naar persoon.
Al met al geen reden tot bezorgdheid.
Hoofdluiscontrole
Op 26 oktober staat een hoofdluiscontrole. Deze controle willen we nog niet door laten gaan. We vragen u of u zelf uw
kind(eren) wilt controleren. Op de website van de GGD vindt u hierover informatie en handige tips (ggdnog.nl).

De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 5 november
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INLOOPSPREEKUUR JEUGDGEZONDHEID
Waarom is er een inloopspreekuur jeugdgezondheid?
Als er vragen zijn over bijvoorbeeld: gezondheid, opvoeding, ontwikkeling, pesten, faalangst, overgewicht,
voeding, zindelijkheid of vaccineren.
Voor wie is het inloopspreekuur jeugdgezondheid?
·

Ouders

·

Leerlingen

·

Leerkrachten

Wanneer is er een inloopspreekuur?
5 oktober 9.45-10.30 uur
Wie houdt het inloopspreekuur?
De jeugdverpleegkundige van de GGD. Mijn gegevens staan hieronder.
Als het nodig is, betrek ik de jeugdarts erbij. Bijvoorbeeld bij chronische ziektes, of bij problemen met horen, zien,
groei, ontwikkeling en gedrag.

Contactgegevens
Margot van der Meer, jeugdverpleegkundige
( 088 - 4433474 (direct)
(088 - 4433000 (algemeen)
* m.vandermeer@ggdnog.nl
Website: www.ggdnog.nl

Bij ons is ieder kind uniek en ontwikkelt zijn eigen talenten

Pagina 3 van 3

