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nieuwsbrief 6                donderdag 2 maart 
  

 
Lupinenstraat 13, 6942 VA Didam  Tel 0316-223286 

                                                       

 
Welkom op school: Rkdan en Montzar Alhanfeesh zijn begonnen in groep 1-2a en 1-
2b. Semm van Dam is begonnen in groep 1-2b. We wensen jullie een fijne tijd op onze 
school! 
 
KiVa 
Groep 1-2 Bino 
De komende periode gaan de kleuters aan de slag met de methode “Kinderen en 
hun sociale talenten”. Tijdens deze lessen maken we kennis met pinguïn Bino. In elk 
boekje volgen we een avontuur van Bino en komen we in aanraking met 
verschillende sociale competenties. Sociale competenties gaan over hoe kinderen 
met elkaar en zichzelf omgaan.  
De komende weken staat het thema “ervaringen delen” centraal.  
Dit thema gaat over met anderen delen wat je bezighoudt, bijvoorbeeld een grapje 
maken of met een ander praten over iets naars dat je meemaakte. 
 
Thema 6: Rollen in de groep? 
Als we aan kinderen vragen wat ze van pesten vinden, zijn de antwoorden vaak 
hetzelfde: niet goed, stom, oneerlijk, niet nodig. Maar hoe kun je er nu voor zorgen 
dat pesten ook stopt? Niets doen gaat de situatie namelijk niet veranderen. Tijdens 
het vorige thema kwam bij KiVa het verschil tussen pesten en plagen aan bod. In dit 
thema gaan we verdiepen in de rollen die voorkomen in pestsituaties: pester, 
slachtoffer, assistent, versterker, verdediger en buitenstaander. Met verschillende 
werkvormen worden deze rollen uitgebeeld, getekend en beschreven. Waarom 
doen we eigenlijk zoals we doen? En is dit ook echt hoe jij graag zou willen doen? In 
de bovenbouw worden hier ook gesprekken over gevoerd en leren de kinderen de 
rollen te herkennen, maar ook leren we stop te zeggen wanneer iemand vervelend 
doet of zelfs pest. 
 
Themaweken 
Op 1 maart was de aftrap van onze themaweken. De afgelopen 2 jaar zagen deze 
themaweken er door corona anders uit dan we gewend waren. Gelukkig kunnen we 
nu weer volop leuke activiteiten organiseren. 
 
Wij werken de komende weken met het schoolbrede thema “aarde”. Tijdens deze 
weken werken alle groepen met onze wereldoriëntatie methode Faqta aan een 
onderwerp. In elke groep staat een ander onderwerp centraal. In groep 1-2 wordt er 

Agenda: 

1 t/m 28 maart: themaweken 

7 maart: bezoek watermuseum 

voor de gr. 5 t/m 8 

9 maart: groepen 1-2-3 gaan naar 

voorstelling van Dansstorm Oost in 

het Barghse Huus in ’s Heerenberg. 

22 maart: studiedag team. 

Alle kinderen zijn vrij. 

23 maart: bezoek watermuseum 

voor de gr. 3 en 4 

28 maart: Inloopmiddag voor 

ouders van 14.15-15.30 

29 maart: Grote Rekendag 

30 maart:  Palmpasenoptocht 

30 maart: theoretisch 

verkeersexamen gr. 7. 

6 april:  Paasviering 

7 april: Goede Vrijdag: vrij 

7 april: Schoolvoetbal 

9 april: 2e Paasdag: vrij 
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gewerkt over het onderwerp “weer”, in groep 3 en 4 gaat het over “afval en milieu”. In de 
groepen 5 en 6 staat het onderwerp “water” centraal en in groep 7 en 8 wordt er gewerkt aan 

het onderwerp “klimaat”.  
Elke groep zal tijdens deze themaweken een educatief bezoek brengen aan het Watermuseum in Arnhem. Hierover 
ontvangt u informatie van de groepsleerkracht.  
 

Om ouders en andere belangstellenden te laten zien waaraan we hebben gewerkt, organiseren wij op 28 maart een 
inloopmiddag. Vanaf 14.15 tot 15.30 uur bent u van harte welkom om een kijkje te nemen in de klassen.  
 
Met de hele school sluiten wij het thema gezamenlijk af op 29 maart. Dit doen wij met de Nationale Grote Rekendag. Tijdens 
deze dag worden er diverse rekenactiviteiten gekoppeld aan het thema klimaat.  
 
Maand van de techniek 
Vanaf 13 maart start de Maand van de Techniek. Onze school doet hier ook aan mee! 
In deze periode krijgen alle klassen een gastles over techniek of bezoeken een locatie waar ze een les omtrent het 
onderwerp techniek krijgen. 
 
Van de leerkracht van uw kind hoort u wanneer deze les zal plaatsvinden. 
 
Medezeggenschapsraad 
Volgend schooljaar komt er een vacature vrij voor de oudergeleding MR. Als MR-lid levert u een bijdrage aan de gang van 
zaken op school. U praat mee over het beleid van de school en krijgt meer contact met andere ouders, het onderwijsteam 
en het bestuur van de school. Heeft u interesse dan kunt u zich vóór 30 maart aanmelden via mr@albertschweitzer.nl. Er 
heeft zich reeds 1 kandidaat aangemeld. Bij meerdere aanmeldingen volgen verkiezingen. 
 
Palmpasen en Paasviering 
Palmpasen en Pasen 
 
Op donderdag 30 maart lopen de kinderen van de peuterspeelzaal en groep 1 t/m 6 mee in de Palmpaasoptocht. Deze zal 
starten om 10.45 uur vanaf de Lupinenstraat. De route is als volgt: 
Bij de poort van de Albert Schweitzer oversteken naar de overkant. Het eerste zijstraatje gaan we rechts. Dan links de 
Salviastraat aanhouden. Rechtsaf de Dahliastraat in. Rechtsaf de Strobloemstraat in. Halverwege de 
Strobloemstraat/Gladiolenstraat rechtsaf slaan (zijpaadje in). Dan via de Anjerstraat richting school. 
 
Op donderdag 6 april vieren we Pasen op school. We starten deze dag gewoon om 8.30 uur en zijn we om 14.15 uur uit. Op 
deze dag zijn er verschillende leuke paasactiviteiten. 
Tussen de middag hebben we de groepsdoorbroken paasviering en aansluitend de paaslunch. De kinderen hoeven geen 
lunch mee te nemen. Deze wordt verzorgd door de Oudervereniging. Wel nemen de kinderen het tienuurtje mee.  
 
Instuif tennis 
Zit jij op de basisschool en zou je weleens willen uitproberen of je tennissen leuk 
vindt? 
Vanaf vrijdag 3 maart start bij Tennisvereniging Didam weer de wekelijkse instuif! 
Van 15.30 uur tot circa 16.30 uur zijn basisschoolleerlingen welkom om vrijblijvend 
te komen 
snuffelen aan de tennissport. Elke vrijdag weer, tot aan de zomervakantie! 
Voor meer informatie, kijk op de website www.tvdidam.nl  
 
 
  
  
 
 
 
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 6 april 

http://www.tvdidam.nl/

