Week 2- jaargang 2016-2017

Verjaardagen
Dylano Huibers
Fenna van Haarlem
Ryan Schuilenburg

1 januari
18 januari
19 januari

11 jaar
4 jaar
9 jaar

Welkom Mohammed en Danny
Mohammed en Danny zijn momenteel aan het wennen.
We wensen Mohammed en Danny veel speel- en leerplezier bij ons op school.
Juf Andrea is nog ziek.
In november hebben wij u laten weten dat juf Andrea ziek is. Haar herstel gaat iets langer duren dan
verwacht. Tot aan de voorjaarsvakantie zal zij in ieder geval nog niet op school aanwezig zijn.
Gelukkig blijft meester Hans juf Andrea nog vervangen.
Mocht u of uw kind iets voor juf Andrea willen doen of maken, dan kunt u dat op school afgeven en
zorgen wij dat het bij juf Andrea wordt bezorgd.
We houden u op de hoogte!
Luizen
De kinderen hebben vorige week luizencontrole gehad. Helaas zijn er wederom enkele luizen ontdekt.
We geven u nogmaals als tip dat het heel belangrijk is om te blijven kammen. De volgende luizencontrole
is op 30 januari.
Leerlingenraad 16 januari
Aanstaande maandag vindt de tweede leerlingenraad plaats. De kinderen uit de leerlingenraad lunchen
wederom op school.
Rapporten en 10-minutengesprekken
Wegens de planning rondom de citotoetsen, gaat het rapport op een andere datum mee dan in uw
kalender staat. Tevens zullen de gesprekken op een andere datum zijn.
De kinderen krijgen donderdag 9 februari hun rapport mee naar huis. Op woensdag 15 februari zijn de
10-minutengesprekken voor de ouders van de kinderen van groep 1 t/m 7. In verband met een afspraak
van juf Laura zullen de gesprekken van groep 1-2-3 verdeeld worden over twee dagen, namelijk dinsdag
14 en woensdag 15 februari. De gesprekken van groep 8 zijn op een later tijdstip.
Vanaf 26 januari kunt u zich inschrijven voor de gesprekken. De intekenlijst hangt op het raam van het
middenlokaal.
Thema winter groep 1/2/3
We willen de themakast vullen met allerlei spullen die met de winter te maken hebben. Heeft u hier iets
van thuis staan, dan mag dit mee naar school. Liefst voorzien van naam, zodat de spullen na het thema
met het juiste kind mee naar huis kunnen.
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Activiteiten
Belangrijke

data

Maandag 16 januari
Leerlingenraad
Dinsdag 17 januari
Meester Gerard ’s ochtends in groep 1/2/3
Donderdag 19 januari
GGD aanwezig
Dinsdag 24 januari
Meester Gerard in groep 6/7/8

Bijlage:
 Onderwijscafé : Head, shoulders, knees and toes
 Nieuwe speciale beweeggroep “Samen is Leuker” gaat van start in Dodewaard!
 Nieuwe poster (januari 2017) met gratis naschoolse beweegactiviteiten voor kinderen van 4-12
jaar binnen de gemeente Neder-Betuwe.
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Onderwijscafé
Titel:

Head, shoulders, knees and toes

Datum:

16 januari 2017

Locatie:

OBS De Rietschoof, Zandstraat 14 in Opijnen

Inhoud:

18.45 Inloop
19.00 Openingswoord
19.15 Presentatie “Head, shoulders, knees and toes
20.15 Afsluiting

De interactieve avond zal verzorgd worden door Rose Staritsky, leerkracht en coördinator Engels van OBS
Jan Harmenshof in Geldermalsen.
___________________________________________________________________________
Op steeds meer basisscholen gaat Engels een grotere rol spelen. Waar vroeger een paar lessen werden
gegeven in de groepen 7 en 8 beginnen scholen nu al in groep 5 en
soms zelf al in groep 1. De meeste ouders kennen dit niet vanuit
hun eigen jeugd. Om deze vernieuwing toe te lichten, wordt deze
avond georganiseerd.
Tijdens deze avond krijgt u als ouder informatie over:
- VVTO (vroeg vreemde talen onderwijs)
- Voor en nadelen van VVTO
- Nationale standaard Engels onderwijs op de basisschool
- Praktische voorbeelden

Het onderwijscafé biedt de ouders de mogelijkheid om op de
hoogte te blijven van de ontwikkelingen in het hedendaagse
onderwijs.
Aanmelden voor het onderwijscafé “Head, shoulders, knees and toes” kan tot woensdag 11 januari
2017 via de website van Stichting Fluvium: http://stichtingfluvium.nl/onderwijscafe/
Wij zien u graag op maandag 16 januari !
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Nieuwe speciale beweeggroep “Samen is Leuker” gaat
van start in Dodewaard!
Beste ouder/verzorger,
Positief nieuws!!!
“Samen is Leuker” gaat van start bij DGV Dodewaard. We starten op donderdag 26 januari 2017
van 17.00-18.00 uur. Dat doen we in Sporthal De Eng in Dodewaard. We nodigen uw zoon/dochter
bij deze graag uit voor deze eerste bijeenkomst. Wilt u mij even laten weten of we op jullie komst
kunnen rekenen?
“Samen is Leuker” is een beweeggroep voor kinderen die niet direct terecht kunnen bij lokaal
beweegaanbod. Bijvoorbeeld omdat ze wat meer tijd, aandacht, structuur en sturing nodig hebben.
In het wekelijkse beweeguur staat plezier voorop. De kinderen maken kennis met allerlei
verschillende sport, spel en beweegactiviteiten. Iedereen kan op zijn/haar eigen tempo in een veilige
en gemoedelijke sfeer deelnemen.
Buurtsportcoach Gerbert van Bemmel verzorgt de lessen. Ondertussen zoeken we samen met DGV
naar een lesgever voor de lange termijn. Gerbert is sinds vorig jaar buurtsportcoach binnen de
gemeente Neder-Betuwe. Hij heeft veel ervaring met het begeleiden van kinderen die meer tijd,
aandacht, structuur en sturing nodig hebben.
De eerste 4 proeflessen zijn gratis. Daarna kunt u beslissen of uw zoon/dochter definitief aan wil
sluiten bij “Samen is Leuker”. Hij/zij kan dan lid worden van DGV Dodewaard. De contributie voor
jeugdleden die eens per week sporten bedraagt €24,- per kwartaal.
Voor vragen kunt u contact met mij opnemen en we zien u graag op 26 januari in Dodewaard! Laat
even weten of u erbij bent?
Met sportieve groet,
Buurtsportcoach Joris Maier
Mail: joris@healthclubjulien.nl
Tel: 06-48072563
Samen is Leuker is een gezamenlijk initiatief van buurtsportcoaches gemeente Neder-Betuwe, DGV en Uniek
Sporten.
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