Week 36- jaargang 2016-2017

Verjaardagen
Djulisa van den Hoven
Rik Mink
Szymon Czubaj
Boaz Versteeg
Dirk Verhoeff

1 september
17 september
22 september
23 september
29 september

10 jaar
4 jaar
11 jaar
7 jaar
11 jaar

Mediatoren Vreedzame school.
De kinderen van groep 6/7/8 hebben weer de vraag gekregen of ze dit jaar mediator willen zijn. De
kinderen die zich hebben opgegeven en nog niet het diploma hebben, krijgen 4 dinsdagmiddagen de
training van juf Andrea. Dit is van 15.00 uur tot 15.45 uur. Ze starten 13 september.
Leespret
Ook dit schooljaar werken de groepen 1,2 en 3 met het project Leespret.
Met Leespret wil de school het thuis voorlezen stimuleren. Door samen met uw kind te genieten van een
verhaal, zal de taalontwikkeling van uw kind gestimuleerd worden. Het is uit meerdere onderzoeken
gebleken dat kinderen die veel voorgelezen worden, beter presteren op school. Het is daarom erg
belangrijk om al zo vroeg mogelijk te beginnen met voorlezen.
Wat is Leespret?
Leespret is een project, afgeleid van het officiële Boekenpret. Leespret bestaat uit een collectie boeken
met bij elk boek een set werkbladen. Op de werkbladen worden voorleestips gegeven en wordt het
prentenboek geïntroduceerd. Daarnaast zit er bij elk boek een verwerkingsblad (kleurplaat, praatplaat,
rekenopdracht, taalopdracht, enz.) en bij een aantal boeken ook nog een blad met liedjes en/of versjes.
Onderaan de nieuwsbrief staan de data wanneer de boeken moeten worden geruild.
Ouderhulplijst
Deze week wordt de ouderhulplijst uitgedeeld. Deze lijst is een hulpmiddel zodat we weten wie we
kunnen benaderen. Als we u hulp nodig hebben laten we dat minimaal 2 weken van te voren weten.
Er zijn kinderen met krentenbaard
Krentenbaard is een oppervlakkige infectie van de huid, veroorzaakt door bacteriën. De infectie zit
meestal in het gezicht rond de neus of mond, maar kan zich ook op andere plaatsen voordoen.
De verschijnselen zijn;
In het begin met een blaasje dat openbarst en waarop een gele korst ontstaat.
Vervolgens breiden de plekken zich uit, zodat het lijkt alsof het kind een baard van krenten heeft.
Wat moet ik doen?
Krentenbaard gaat vanzelf over, maar met medicijnen via de huisarts geneest het sneller. Goede
handhygiëne is belangrijk: regelmatig handen wassen. Voorkom krabben aan de wondjes.
B-fit
Donderdag 15 september starten we met B-fit pauze activiteiten. Deze pauze-activiteiten kunnen de
kinderen zelfstandig spelen. In de aankomende weken worden deze activiteiten voorgedaan en
uitgelegd. Zo stimuleren we dat de kinderen na de pauze weer lekker fit in de klas zitten.
Inloopavond
Donderdagavond 22 september van 18.00 – 19.00 uur is de jaarlijkse inloopavond. U bent van harte
welkom om samen met uw kind in de klas te kijken naar de methoden en wat uw kind allemaal leert op
school.
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Reshare
Dinsdag 20 september komt Reshare kleding ophalen. U kunt de kleding tot 9.00 uur inleveren. Voor elke
aangeleverde kilo krijgt de school een bepaald bedrag.
Wat wordt er wel ingezameld?
Alle draagbare boven – en onderkleding
Draagbare schoenen (aan elkaar gebonden)
Huishoudtextiel (washandjes, handdoeken, tafellakens, dekens, kussenslopen)
Zachte knuffelbeesten
Wat wordt er niet ingezameld?
Vloerbedekking, tapijten en snij afval (kleine lappen stof)
Niet draagbare kleding en schoenen
Dekbedden, kussens, tuinstoelkussen, etc.
Werkkleding en vervuilde kleding
Hard speelgoed
Kledingzakken waar de beste kleding al uit is gehaald/gesorteerd (bijv. van een
kringloopwinkel)
Hoe moet de kleding verpakt worden?
Alles dient verpakt te zijn in een dichte plastic zak (s.v.p. niet in dozen). Een plastic zak biedt de
beste bescherming tegen het vuil en nat worden van de kleding.
Beweegactiviteiten
Vorig schooljaar is de gemeente Neder-Betuwe gestart met het aanbieden van gratis naschoolse
beweegactiviteiten voor basisschoolleerlingen (4 – 12 jaar). De activiteiten vonden wekelijks in Kesteren,
Ochten/IJzendoorn, Opheusden en Dodewaard plaats.
Een nieuw schooljaar biedt weer nieuwe kansen en uitdagingen voor iedereen!
Waarom worden deze naschoolse beweegactiviteiten vanuit de gemeente Neder-Betuwe georganiseerd?
Op dit moment beweegt 1 op de 3 kinderen binnen de gemeente Neder-Betuwe onvoldoende, heeft 1 op
de 5 kinderen overgewicht en is 1 op de 2 kinderen niet aangesloten bij een sportvereniging/club.
Door organisatie van (gratis) naschoolse beweegactiviteiten willen we kinderen extra beweegmomenten
aanbieden, kennis laten maken met verschillende beweegactiviteiten en de drempel richting lokale
verenigingen/clubs verlagen. Hiernaast willen we een beter beeld krijgen van wensen en behoeften van
kinderen op beweeggebied en hier proberen het aanbod op af te stemmen.
Zie onderaan de nieuwsbrief voor data en plaats.
Gratis kennismaken met allerlei beweegactiviteiten in Ochten
In september is het beweegmaand in Ochten en kunnen kinderen de hele maand GRATIS kennismaken
met het gehele aanbod van osv Olympia. Meer informatie via de volgende
link;http://www.olympiaochten.nl/nieuws/415-sportweken-kies-de-sport-die-bij-je-past
Of in de witte kast op de gang ligt een folder.
Activiteiten
Belangrijke

data
Dinsdag
20 september
Reshare
Woensdag 21 september
Studiedag
Donderdag 22 september
Spreekuur GGD
Inloopavond
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Boekenruildagen van leespret
maandag
19-09-2016
maandag
10-10-2016
maandag
31-10-2016
maandag
21-11-2016
maandag
12-12-2016
maandag
09-01-2017
maandag
30-01-2017
maandag
20-02-2017
maandag
13-03-2017
maandag
10-04-2017
maandag
08-05-2017
maandag
29-05-2017
maandag
19-06-2017
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