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Wens voor jullie allen 
Een nieuw jaar is weer gestart, 
een nieuw jaar, het blijft apart. 
Je denkt te weten hoe het zal verlopen, 
of het ook zo gaat is alleen maar te hopen. 
Nieuwe ervaringen komen zeker weer voorbij, 
koester de mooiste want dat maakt je blij. 
Vergaande dromen en nieuw dromen, 
we zullen ze allemaal weer tegenkomen. 
Hoe je dit komende jaar ook al hebt bedacht, 
geniet juist van wat je niet verwacht. 
 
Welkom op school  
Hailey Mussé en Lucas Heinst zijn gestart in groep 1-2B. 
We wensen jullie een fijne tijd bij ons op school! 
 

KiVa 
Thema 5 
De tweede helft van het schooljaar is begonnen. In de komende periode gaan we 
werken aan het thema pesten. 
  

In de kleutergroepen zullen zij hierbij gebruik maken van 
Bino. Door middel van de prentenboeken en de liedjes wordt 
tegelijk de taalontwikkeling van het jonge kind gestimuleerd. 
De kinderen krijgen handvatten voor hun sociaal-emotionele 
ontwikkeling door samen te lezen, de plaatjes te bekijken, de 
verhalen met de poppen na te spelen en naar de liedjes te 
luisteren. Thema 5: ‘Verborgen vormen van pesten en 
cyberpesten’, komt aan bod in de andere groepen. Dit thema 
staat in het teken van de verborgen vormen van pesten, het indirecte of relationele 
pesten en het digitale pesten. Door middel van filmpjes, spelletjes en verschillende 
werkvormen leren de kinderen niet alleen wat verborgen pesten is, maar ook hoe ze 
deze vormen van pesten kunnen herkennen in verschillende situaties en weten wat 
ze er zelf aan kunnen doen om het te voorkomen of te laten stoppen. 

Agenda: 

Eerste lesweek januari: 

hoofdluiscontrole 

16 januari: start toetsweken 

25 januari: start voorleesdagen 
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 Opening boekenbank/boekenplein 

Al een poosje hebben de kinderen het nieuwe meubilair voor onze schoolbieb kunnen bewonderen. Inmiddels zijn alle 
boeken uitgezocht door een medewerker van de bieb uit Didam en is onze schoolbieb klaar om in gebruik te nemen. 
 
Op 7 december was het dan eindelijk zover. Onze schoolbieb werd geopend. Speciaal hiervoor hadden we juf Lies 

uitgenodigd. Zij heeft actief deelgenomen aan de werkgroep om onze schoolbieb in een nieuw jasje te steken. 
 
Ook werden de winnaars bekend gemaakt van de prijsvraag: wie de meest passende/leukste naam kon bedenken voor onze 
schoolbieb? Dit zijn geworden Melisa uit groep 6ma/7 en Riley uit groep 4. Zij mochten een boekenbon in ontvangst nemen 
en zij hebben de namen op de bordjes voor de schoolbieb onthuld. Deze kunt u al bewonderen in de school. 

 
Het was een geslaagde opening.  
Wij wensen alle kinderen van onze school veel plezier van onze schoolbieb en veel leesplezier natuurlijk! 
 
Ontruimingsoefening 
Gisteren hebben we een ontruimingsoefening gehouden. Binnen 3 minuten stonden alle kinderen buiten op de 
verzamelplaats en was het hele gebouw veilig ontruimd. Het geheel is allemaal goed verlopen en de kinderen hebben de 
aanwijzingen goed opgevolgd. We hopen natuurlijk dat het beperkt blijft tot spannend spel. 
 
Talentencircuit 
In navolging van het project van de vernieuwing van de schoolbieb en het opzetten van de ‘verteltas’ gaan we vanaf 
woensdag 18 januari aan de slag met een talentencircuit. In de eerste ronde zullen hier de groepen 5-6 t/m 8 gebruik van 
gaan maken. De groepen 3 t/m 5 zijn op hetzelfde moment bezig met het creacircuit. In de tweede ronde zijn de rollen 
omgedraaid. Het talentencircuit bestaat uit de volgende onderdelen, waarbij de leerlingen zich konden inschrijven voor één 
onderdeel: programmeren, koken, schaken, lego master + duplo masters (dit laatste voor telkens een groepje kinderen uit 
de gr. 1-2), bloemschikken, breien/ haken en sport. De juffen en meesters, die op die dag werken zullen bij de circuits 
begeleiding geven, aangevuld met enkele vrijwilligers. We hopen dat het een mooie aanvulling wordt op het 
onderwijsaanbod en dat er vele talenten worden aangeboord. 
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Spelletjesmiddag gr. 1 t/m 3 
Aanstaande vrijdag starten wij met de spelletjesmiddagen. Dit doen we met de kleuters en de 

kinderen van groep 3. We spelen dan gezelschapsspelletjes in kleine groepjes onder begeleiding van een ouder of een 
leerling uit groep 8. In de groepjes zitten kinderen van gr 1-2 en 3 door elkaar.  
De spelletjes spelen we van 13.15 uur tot ongeveer 14.00 uur. De data van de spelletjesmiddagen staan in een Parro 
bericht. Heeft u nog spelletjes over, wij houden ons aanbevolen. Wij hebben er veel zin in. 

 
Leerlingenraad      
Wij zijn Fem, Sophie, Mick en Jop en samen zijn wij de Leerlingenraad van de Albert Schweitzerschool. 
Hieronder stellen wij ons aan jullie voor. 
Jop: ik ben Jop, 11 jaar en ik woon in Didam en zit in groep 8. 
Mijn hobby’s zijn: gamen, met mijn 3 honden spelen en freestyle voetbal. 
Sophie: Ik ben Sophie, 9 jaar en woon in Didam en zit in groep 6-7. 
Mijn hobby’s zijn: dansen, turnen, tekenen\knutselen, gamen en spelletjes spelen. 
Mick: Ik ben Mick, 11 jaar en woon in Didam en zit in groep 7. 
Mijn hobby’s zijn: Voetbal, karten en gamen. 
Fem: Ik ben Fem, 9 jaar en ik woon in Didam en zit in groep 5-6. 
Mijn hobby’s zijn: Turnen, knutselen\tekenen, spelen en spelletjes spelen. 
De leerlingenraad wordt begeleid door meester Erik, 40 jaar en woont in Zevenaar. Zijn hobby’s zijn: Netflixen en met de 
hond wandelen. 
Als leerlingenraad willen wij graag meedenken over van alles in en op school. 
Hiervoor maken we ideeën bussen en die komen in groep: 5-6, 6-7 groep 7 en 8 te staan. Daar kunnen 
klasgenoten ideeën over de klas/school instoppen. We vergaderen en overleggen wat onze ideeën zijn. 
 
Op tijd komen 
Graag vragen we uw aandacht voor het op tijd komen en ook op tijd weer weggaan in de ochtend als u uw kind in de klas 
brengt. We willen echt om 8.30 uur beginnen met de lessen. 
Dit geldt ook voor de kinderen uit de bovenbouw die zelfstandig naar school komen, graag zorgen dat de lessen in die 
groepen om 8.30 uur kunnen beginnen. 
 
Stibat 
Lege batterijen? Lever ze in bij ons op school. 
In de hal van onze school staat een ton waar de lege batterijen ingezameld worden! Goed voor het milieu en voor onze 
school! Want voor elke kilo ingezamelde lege batterijen ontvangt onze school een geldbedrag. Dit geldbedrag kunnen wij 
besteden aan bijvoorbeeld materiaal om buiten mee te spelen. Hoe meer ingezamelde lege batterijen, hoe hoger het 
geldbedrag is dat onze school zal ontvangen. 
Alle bij ons op school ingeleverde batterijen worden door Stibat ingezameld en gerecycled. Van de metalen uit de batterijen 
kunnen nieuwe producten worden gemaakt. Zoals pannen, fietsen, kranen en dakgoten. Meer weten over lege batterijen? 
Kijk op www.legebatterijen.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.legebatterijen.nl/
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Nationale Voorleesdagen 2023  
Van 25 januari - 4 februari zijn de Nationale Voorleesdagen. Het prentenboek van het jaar is: 'Maximiliaan Modderman viert 
een feestje' van Joukje Akveld en Jan Jutte. Kinderen die lid worden van de bibliotheek krijgen een voorleespoppetje cadeau 
 

 
 
Kijk op onze website voor meer informatie over het boek, filmpjes, een kleurplaat, een zoekplaat en de prentenboeken top 
10. 
 

 
 
Muzikale voorstelling  
Katiuscia Principato geeft een muzikale voorstelling over Maximiliaan Modderman. Kom kijken met jouw peuter of kleuter! 
De toegang is gratis. 
 
Bibliotheek Didam: woensdag 1 februari, 15.00 - 15.40 uur 
Bibliotheek 's-Heerenberg: vrijdag 3 februari, 15.00 - 15.40 uur 
 
   

De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 2 februari 

 


