Week 40 - jaargang 2017-2018

Verjaardagen
Jurre Zoetekouw
Joep van Dortmont
Maud Leeuw
Dean Koenen
Fabiënne van Alfen

4 oktober
5 oktober
7 oktober
17 oktober
24 oktober

4 jaar
9 jaar
4 jaar
4 jaar
11 jaar

Staking in het onderwijs
Alle kinderen zijn donderdag 5 oktober vrij!
Start kinderboekenweek

De start van de kinderenboeken week was een groot
succes. Terwijl een aantal klassenouders de gangen
veranderde in spookgangen, konden de kinderen
kiezen uit griezel film kijken, griezel knutsels maken of
naar een spannend verhaal luisteren met een lekker
versierd cakeje. De kinderen vonden het allemaal erg
leuk.

Luizen
Aankomende weken zullen er elke week extra controles komen voor de luizen. Ook zal er iemand van de
GGD een keer komen controleren. We hopen hierdoor dat we heel snel weer een luis vrije school
hebben.
Jaarmarkt
De snoeppot is gewonnen door Djulisa uit groep 8. Gefeliciteerd!
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Schoolfotograaf
Op vrijdag 27 oktober 2017 komt de schoolfotograaf op school.
Om 8.25 uur is er gelegenheid om met broertjes/zusjes op de foto te gaan die nog niet bij ons op school
zitten.
Schoolfruit
Goed nieuws. In week 46 2017 t/m week 16 2018 krijgen wij weer 20 weken gratis schoolfruit. In deze
weken hoeven de kinderen op de woensdag en donderdag geen eigen schoolfruit mee te nemen.
Stagiaires
Romy van Ommeren in groep 1/2/3
Hoi, ik ben Romy ik ben 15 jaar en zit in de 4e op het Helicon in Kesteren. In mijn vrije tijd zit ik op de
springgroep en spreek ik graag af met vriendinnen. Ook vind ik het leuk om te shoppen. Vanaf 1
september loop ik een aantal weken op de vrijdag stage en ook kom ik een week stagelopen. Ik heb nu
een paar dagen stage gelopen en vond het erg leuk. Zelf heb ik ook van groep 1 tot groep 5 op de
Isandra gezeten en vind ik het leuk om op deze manier weer eens terug te komen.
Jennifer Dekens in groep 4/5/6
Hallo allemaal, hier even een kennismaking omdat de meeste mij waarschijnlijk nog niet kennen. Mijn
naam is Jennifer Dekens, ik ben 17 jaar en ik kom uit IJzendoorn. Op dit moment loop ik stage in groep
4,5 en 6. Ik ben 5 weken geleden begonnen met de opleiding Social Work op de Avans in ’sHertogenbosch. Dit is een nieuwe opleiding binnen alle hogescholen, voorheen waren dit drie
verschillende opleidingen. Het doel van deze opleiding is dat je wordt opgeleid als Sociaal Werker of wel
Maatschappelijk Werker. Vanuit school kreeg ik de opdracht om minimaal 80 uur praktijkervaring op te
doen, het maakte in principe niet uit waar je dit ging doen. Het eerste wat in mij opkwam was mijn oude
basisschool waarvan uit ik 5 jaar geleden naar de brugklas ben gegaan. In de klas help ik soms met
vragen van kinderen, knutselen, tekenen en af en toe ga ik met een klein groepje in een apart lokaal wat
opdrachten maken zodat ze extra begeleiding hebben en makkelijk vragen kunnen stellen. Tot nu toe
vind ik het erg leuk om terug te zijn en ik hoop dat de kinderen dit ook zo ervaren!

Activiteiten
Belangrijke

data

Donderdag 5 oktober
Leraren staken: alle kinderen zijn vrij
Maandag 16 t/m vrijdag 20 oktober
Herfstvakantie
Maandag 23 oktober
Start blok 3 De vreedzame school
Woensdag 25 oktober
MR vergadering
Donderdag 26 oktober
GGD aanwezig
Vrijdag 27 oktober
Schoolfotograaf
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Jeugdsportfonds: geen zorgen meer over de contributie!
Voetbal, turnen, dansles, sport is belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Maar het kost
geld. Geld dat er thuis voor dit doel niet is. Toch hoeft dat geen belemmering te zijn omdat in
die situatie de contributie door de gemeente Neder-Betuwe via het Jeugdsportfonds wordt
betaald.
De regeling is voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar van wie de ouders bijvoorbeeld een
uitkering hebben, te maken hebben met schuldsanering of een inkomen onder 120% van het
sociaal minimum. Meerdere kinderen uit het gezin kunnen er gebruik van maken wanneer het
Jeugdsportfonds de aanvraag goedkeurt. Het geld voor bijvoorbeeld contributie wordt dan
direct gestort op de rekening van de sportaanbieder. Voorschieten van het bedrag hoeft dus
niet.
Lokaal aanspreekpunt Joris Maier, buurtsportcoach in Neder-Betuwe, is het aanspreekpunt.
Hij is de verbinder tussen basisscholen, sportverenigingen, zorgaanbieders en allerlei
maatschappelijke organisaties. En dus ook voor het Jeugdsportfonds. De bijdrage kunt u niet
zelf aanvragen en evenmin de sportaanbieder.
Meer informatie Joris Maier, tel. 06-48 07 25 63 / e-mail joris@healthclubjulien.nl
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