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nieuwsbrief 1                donderdag 6 oktober 
  

 
Lupinenstraat 13, 6942 VA Didam  Tel 0316-223286 

                                                       

 
 
Start van het schooljaar 
We zijn het schooljaar 2022-2023 weer met veel plezier en enthousiasme begonnen. 
Alle kinderen verzamelden zich op het schoolplein aan de voorkant bij hun juf of 
meester. Daar mochten ze met stoepkrijt het plein versieren.  
Vervolgens heette meester Eddy alle kinderen welkom en wenste iedereen een heel 
fijn schooljaar toe. De kinderen mochten daarna per groep ‘schoon’ naar binnen en 
wel door een prachtige wasstraat. Toen de kinderen eenmaal binnen waren, werden 
ook de ouders uitgenodigd om een kijkje te nemen in de klassen van hun kinderen. 
 
Op woensdag zijn we de dag op sportieve wijze begonnen o.l.v. de gymleerkrachten 
Sven en Rick. Iedereen deed geweldig mee met de dansjes, waarbij diverse 
leerlingen van gr. 8 op het podium zich van hun beste kant lieten zien. 
Op donderdag kregen we door de oudervereniging een  fruitmaaltijd 
voorgeschoteld, waarbij de leerlingen van alle groepen door elkaar waren gemixt. 
Oudervereniging bedankt voor het werk vooraf. 
 
We wensen nogmaals iedereen een heel fijn schooljaar toe. 
 
Welkom op school  
Djalëne Duis en Nour Hallak (groep 1-2a), Hiske Wiendels (groep 1-2b), Thalia Visser 
(groep 4) en Jayden Rood (groep 7).  
We wensen jullie een fijne tijd bij ons op school. 
 
Kinderboekenweek 
Van 5 oktober tot en met 16 oktober is de Kinderboekenweek. Het thema is: 
 Gi-ga-groen. De natuur staat centraal tijdens de Kinderboekenweek. Boeken over 
buiten, over avonturen en ontdekkingstochten, over diersporen zoeken in het bos, 
over boomhutten bouwen, vogels spotten, boeken over bedreigde diersoorten, het 
klimaat en milieu. 
 
 
 
 
 

Agenda: 

5 oktober start Kinderboekenweek 

12 oktober Boekenmarkt 

12 oktober ledenvergadering 

Oudervereniging 

13 oktober studiedag team: alle 

kinderen vrij  

14 t/m 20 oktober: inloopochtenden 

gr. 1 t/m 3 

20 oktober: inloopavond gr. 4 t/m 8 

24 t/m 28 oktober: herfstvakantie 

31 okt. t/m 4 november: gr. 7 en 8 

naar Bladel 

1 november: schoolontbijt    
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Als je tijdens de Kinderboekenweek een boek koopt bij Boekhandel Kuppens (voorheen 

Bruna) en je bewaart het bonnetje dan kan je het bonnetje inleveren bij de leerkracht. Het is een soort spaaractie. Met de 
bonnen kan de school voor 20% van het totaalbedrag boeken zoeken voor onze school. Dus hoe meer bonnen, hoe groter 
het totaalbedrag! 
 

Corona 
Het coronavirus is nog steeds niet het land uit. Vanuit de overheid heeft elke sector de opdracht gekregen om een 
sectorplan op te stellen, die verschillende fases kent met de daarbij horende maatregelen. Dit sectorplan is als bijlage 
toegevoegd aan deze nieuwsbrief en heeft de instemming van onze MR.  
Het kabinet besluit, na overleg met het RIVM, in welke fase we terechtkomen. Dit geldt zowel voor het opschalen als voor 
het afschalen.  
 
Mochten er wijzigingen komen in het sectorplan om wat voor reden dan ook, dan zal dat gecommuniceerd worden met de 
ouders. 
 
Verder is het nog steeds mogelijk om bij klachten een zelftest te doen. Deze kunt u via de leerkracht aanvragen (max. 2 per 
week per leerling)  
 
Vormsel en communie 
Eerste Communie en Vormsel in 2023 
Informatieavonden en aanmelden 
Gaan jullie meedoen? 
 
Informatie en aanmelden Eerste Communie 2023 
We nodigen belangstellende ouders uit om een van de informatieavonden over de Eerste Communie te bezoeken.  
Donderdag 10 november 2022 om 19.30 uur in de Mariakerk in Didam. Wij vragen u wel om u aan te 
melden via e-mailadres eerstecommunie@parochiegabriel.nl. Traditioneel geldt dat kinderen in de ‘groep 4-leeftijd’ de 
Eerste Heilige Communie doen. Dat betekent dat deze uitnodiging geldt voor ouders van kinderen die nu in groep 3 
of 4 zitten. 
Informatie en aanmelden Vormsel 2022 
We nodigen belangstellende ouders uit de informatieavond over het Vormsel te bezoeken:  
Woensdag 9 november om 19.30 uur in de Mariakerk in Didam. 
Wij vragen u om u voor deze avond aan te melden via e-mailadres 
vormsel@parochiegabriel.nl. Deze uitnodiging geldt voor ouders van kinderen die nu in groep 8 zitten of in de brugklas. 
Na de informatieavond krijgen de ouders het formulier om hun kinderen op te geven voor de Eerste Communie en/of het 
Vormsel. 
Vragen? 
Voor vragen kunt u terecht bij diaken Theo Reuling ofs, 0316-225687, 
t.reuling@parochiegabriel.nl. 
 
Nieuws van de Oudervereniging 
 

Algemene ledenvergadering Oudervereniging Wij nodigen alle ouders en verzorgers graag uit 
om onze ledenvergadering bij te wonen, waarin we nader kennis kunnen maken met elkaar. 
Onder het genot van een kopje koffie of thee zullen we vervolgens uitleggen hoe een en ander 
in z’n werk gaat, kijken we met elkaar terug op het afgelopen jaar en zetten we onze plannen 
voor het komende jaar in grote lijnen uiteen. Uiteraard is er ruimte voor eigen inbreng en het 
stellen van vragen. Deze informatiebijeenkomst zal zijn op 12 oktober om 19:30 uur op het 
binnenplein van school en zal ongeveer een uur duren. We hopen jullie allemaal te mogen 
verwelkomen! Aanmelden (niet verplicht, wel handig voor ons i.v.m. de logistiek) graag via 
oudervereniging@albertschweitzer.nl Hartelijke groeten, de oudervereniging. 
 
 
 
 
 

mailto:t.reuling@parochiegabriel.nl
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Kinderboekenweek 

Woensdag 5 oktober was de start van De Kinderboekenweek. 
De Kinderboekenweek wordt gehouden zodat er door kinderen meer aandacht wordt besteed aan lezen. In veel 
bibliotheken wordt de Kinderboekenweek uitbundig gevierd, ook boekwinkels en scholen vieren mee. Het thema is elk 
jaar weer anders. 

Dit jaar is het thema Gi-Ga-Groen. 
Ook bij ons op school laten we de Kinderboekenweek natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan en zijn we begonnen met een 
spetterende opening met toneel en dans. Gedurende de Kinderboekenweek wordt er in de groepen extra aandacht besteed 
aan leesbeleving en leesmotivatie en gaan de kinderen aan de slag met verschillende opdrachten. Ook is er een gezellige 
boekenmarkt en iedere groep krijgt  een bezoekje van een leerkracht die komt voorlezen. Iedere groep is inmiddels ook 
verrast met een nieuw voorleesboek. 
 
Leesbeleving 
Leesplezier is dé sleutel tot een betere lees- en taalvaardigheid. Als een kind met plezier een boek heeft gelezen, zal het 
daarna sneller een nieuw boek pakken. Daarbij helpt het natuurlijk ook mee dat de boeken op een aantrekkelijke manier 
aangeboden en gepresenteerd worden.  

Heeft u ons nieuwe leesmeubilair al bewonderd? 
Want onze schoolbieb heeft een nieuwe look. We 
hebben prachtig meubilair gekregen om onze 
leesboeken op een uitnodigende manier te 
presenteren aan de kinderen. Zo heeft iedere groep 
een eigen leeskast gekregen, heeft het binnenplein 
een metamorfose ondergaan.  
 
 

 
 

 
 

 
 

Prijsvraag 
Nu zijn we nog op zoek naar een leuke naam voor onze 
mooie schoolbieb. Daarom kan iedereen tijdens De 
Kinderboekenweek mee doen aan een prijsvraag. Bij 
onze GI-Ga-Groene vitrine kast in de kleuterhal kunnen 
de kinderen hun 
bedachte naam voor onze schoolbieb in de Gi-Ga-
Groene doos stoppen (voorzien van naam en groep). 
De winnaar ontvangt een leuke attentie! 
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Kinderboekenweek: gi-ga-groen! 

 

Van 5 t/m 16 oktober is het Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema 'gi-
ga-groen'. Ontdek van alles over de natuur, leen de groenste boeken, 
haal een Kinderboekenweekkrant én kom naar de feestmiddag! 
  

• Feestmiddag 's-Heerenberg: woensdag 5 oktober, 14:30-16:30 
uur 

• Feestmiddag Didam: woensdag 12 oktober, 14:30 - 16:30 uur 

  

 

Boekjes&Babbels: Rupsje Nooitgenoeg 

 

Boekjes&Babbels is het leukste voorleesuurtje voor kinderen van 0-4 
jaar. In oktober sluit Boekjes&Babbels aan bij het gi-ga-groene thema 
van de Kinderboekenweek. Onze BoekStartcoach leest voor uit 
'Rupsje Nooitgenoeg'. 

• Bibliotheek Didam: dinsdag 4 oktober, 10:00 - 10:45 uur 

• Bibliotheek 's-Heerenberg: dinsdag 11 oktober, 10:00 - 
10:45 uur 

  

 
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 3 november 

 

https://www.sambis.nl/iguana/Newsletter.OpenLink.cls?Code=*F1*173*5B*9C*8F*E06p*02*A07*EE*D9*7F*A5VY*EA*FA*C8*DB*1DR*ACj*B4*C6*AFO*EF9v4*EB*81s*D5q*2D*E1*CB3*E0*11*D4*82*D4hY*CD*01*2BM*16*A8*AD*D74*29*83Oqi*CF*FD*B1*8C*CEW*26*F3*8Cb*F7*03*9C*C7*85nD*CB2*8A*09k*8F*A3*5E*E6*D7*C7*92*B3*D5L*F9*C7Qo*A3l*02*EF*F9k*0A*CD*8C*F3*9D*8F*AF*3E*D7*D9*2B*20*A7*B8*19*F2*07*FB*DBW*D2*B0
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