Week 34- jaargang 2016-2017

Verjaardagen
Sem Daatselaar
Lisanne Verseveld
Timo Smit
Leon van Schaaij
Jelle Blaauw
Naomy Huibers
Djulisa van den Hoven

1 augustus
11 augustus
15 augustus
21 augustus
21 augustus
31 augustus
1 september

9 jaar
7 jaar
4 jaar
9 jaar
7 jaar
9 jaar
10 jaar

Juf Ingrid
Juf Ingrid is de trotse moeder geworden van Kate en Evan. Alles gaat goed met het gezin. We wensen
juf Ingrid, haar man en Scott heel veel geluk!
Gymles
De kinderen van groep 4-5 moeten op de maandagen om 12.50 uur op school zijn, zodat we om 12.55
uur met de gymbus naar de gymzaal in Echteld kunnen gaan.
Schoolfruit
Komend schooljaar zijn woensdag en donderdag de fruitdagen. De kinderen moeten het fruit zelf
meenemen.
Gym groep 1/2/3
Op woensdag en vrijdagochtend gaan de kinderen van groep 1/2/3 in de speelzaal gymmen. Hiervoor
hebben zij een tas met gymschoenen nodig, gymkleding is mag, maar hoeft niet. Deze tas blijft op
school, zodat we ook bij slecht weer lekker kunnen bewegen in de gymzaal.
Graag ervoor zorgen dat woensdag 31 augustus de tas met gymschoenen op school is.
Schoolmateriaal
Misschien heeft u het al gehoord of misschien al gezien, maar groep 6/7/8 heeft super mooie nieuwe
tablets met een muis en nieuw hoesje met toetsenbord. Deze schoolmaterialen zijn geen eigendom van
de kinderen. Als kinderen deze vol gaan kliederen of expres stuk maken zullen de ouders hiervan op de
hoogte worden gebracht en eventuele kosten worden in rekening gebracht.
Dit geldt voor alle leerlingen. Deze maatregel is ingesteld, omdat de hoesjes die al enige tijd op school
zijn, beklad zijn, deze kosten zullen nog niet in rekening worden gebracht.
De tablethoesjes worden steeds opnieuw gebruikt. U begrijpt vast wel dat het er niet fraai uitziet als een
kind een beklad hoesje krijgt.
Schoolplein
De kinderen van groep 6/7/8 gaan deze week aan de slag om het schoolplein netjes te maken. We
vragen dan ook aan iedereen om er alert op te zijn het afval in de prullenbak te gooien.
Isandraadje
Vanaf dit schooljaar zal het Isandraadje eens in de twee weken verschijnen.
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Activiteiten
Belangrijke

data

Maandag 5 september
Blok 2 De Vreedzame School
Schoolfotograaf
Dinsdag 20 september
Reshare
Woensdag 21 september
Studiedag
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Onderwijscafé
Met het oog op lezen
Voor alle ouders en leerkrachten van basisschoolleerlingen
Datum:

donderdag 6 oktober 2016

Locatie:

OBS D’n Bogerd
Glorie van Holland 30
4191 DN GELDERMALSEN

Programma: 18.45 uur inloop
19.00 uur openingswoord
19.15 uur presentatie
20.15 uur afsluiting
De avond wordt verzorgd door Kirsten van Dijk (leerkracht OBS Est) en Neelke Stel (leerkracht OBS Op
’t Hof)
Goed kunnen lezen is de basis voor alle leren, maar vormt ook het fundament voor de toekomst van
onze economie. Leesvaardigheid is de sleutel om te kunnen participeren op politiek, sociaal en
economisch gebied, maar ook bij culturele activiteiten en tijdens de vrije tijd. Het is daarom van groot
belang dat scholen een goede lees- en schrijfvaardigheid bij hun leerlingen ontwikkelen op een manier
waarvan zowel de leerling als de samenleving profiteert. Een goede leesvaardigheid is op de eerste
plaats van groot belang voor de ontwikkeling van leerlingen, hun schoolloopbaan en hun zelfvertrouwen.
Investeren in een goede leesvaardigheid van de leerlingen is daarnaast, zoals eerder aangegeven,
investeren in de kwaliteit van de samenleving.
Tijdens deze avond krijgt u informatie over:
- het belang van lezen
- voorlezen
- de fasen in het leesonderwijs
- leesplezier
- herhaling en leeskilometers
- wat kan je als ouders doen?

Aanmelden vóór 30 september 2016 via www.stichtingfluvium.nl
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