21 oktober 2021
Wijzertje op donderdag
In verband met afwezigheid van juf Daniëlle morgen, ontvangt u onze wekelijkse
nieuwsbrief het Wijzertje deze week eenmalig op donderdag.
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In deze nieuwsbrief
Wijzertje op donderdag

Oude blouses/overhemden gevraagd!
In de onderbouw zijn we op zoek naar oude blouses
van papa's, mama's, opa's of oma's die thuis niet meer
gebruikt worden. We kunnen ze goed gebruiken om de
kleding van uw kind te beschermen tijdens
verschillende activiteiten. Mocht u iets hebben hangen
of liggen wat geschikt is, geef het mee aan uw kind.
Heel erg bedankt alvast!

Oude blouses/overhemden gevraagd!
Controledictee groep 7/8
Oudergesprekken dinsdag 2 november
Studiedag woensdag 3 november
Studiedag dinsdag 9 november
Schuilen tegen de regen
Uitgifte verzamelzakken luier–
en incontinentiemateriaal
Rij-ouders groep 1/2/3 gezocht

Controledictee groep 7/8
Vrijdag 5 november hebben de leerlingen van groep 7 en 8 een controledictee. Hierbij
komen de volgende categorieën aan bod.

Groep 7

Woorden met au of ou (applaus, aanhouding)
Woorden met isch (alfabetisch, tropisch)
Woorden met c die klinkt als s of k (concert, cultuur)

Groep 8

Samenstellingen met -en- (bejaardenwoning, kersenpit)
Samenstellingen met -e- (apetrots, zonneschijn)
Samenstellingen met -s- voor s of z (damesfiets, danszaal)

Oudergesprekken dinsdag 2 november
Nog niet alle ouders hebben zich ingeschreven voor een oudergesprek of hebben een
andere afspraak ingepland met de leerkracht van hun kind(eren). Schrijft u zich alsnog
in voor het eerste oudergesprek?

Studiedag woensdag 3 november
Op woensdag 3 november gaan we met het team naar de daltonconferentie in
Zevenaar. Deze dag ontmoeten we collega’s van andere daltonscholen, krijgen we een
lezing en wonen we verschillende workshops bij. Wij hopen op een inspirerende dag!
De leerlingen van groep 1 t/m 8 zijn deze dag vrij.
Studiedag dinsdag 9 november
Helaas kwam het niet anders uit in de planning: op dinsdag 9 november staat er ook
een studiedag gepland. Op deze dag komen de leerkrachten van de kleine scholen
samen en volgen we de jaarlijkse BHV-cursus. Tevens komen Stichtingsbrede
onderwerpen als ICT, privacy en gedragscode, veiligheid en meldcode en samen
opleiden aan bod.

Kinderworkshops bij Terras Keent

Belangrijke data
Vr. 22/10 14.00 uur start herfstvakantie
Ma. 01/11 8.30 uur einde herfstvakantie
Di. 02/11 Eerste ronde oudergesprekken
Wo. 03/11 Studiedag team, groep 1 t/m 8
vrij
Di. 09/11 Studiedag team, groep 1 t/m 8
vrij

Schuilen tegen de regen
De kinderen hebben geweldige schuilhutten gebouwd tegen de
regen.

Uitgifte verzamelzakken luier- en incontinentiemateriaal
Vanaf 1 november start de DAR met het apart inzamelen van luiers en
incontinentiemateriaal bij bewoners van de gemeente Druten, Heumen en
Wijchen. Bewoners stoppen hun luiers en incontinentiemateriaal straks in
gratis speciale zakken. Deze zakken worden op verschillende plekken verspreid
zoals apotheken, huisartspraktijken, consultatiebureaus en kinderdagverblijven.
Bewoners brengen deze zakken naar een luiercontainer in de buurt. De
inzameling van luiers en incontinentiemateriaal is gratis voor bewoners.

Ook op onze school is het mogelijk om, onder schooltijd, deze speciale
zakken op te halen. Deze zakken liggen in een mandje van de DAR in de gang bij
de koffiekamer, zie foto hierboven.
Let op: op school is geen inzamelingspunt voor luier- en incontinentiemateriaal,
alleen de gratis speciale inzamelzakken zijn bij ons op school verkrijgbaar!

Rij-ouders groep 1/2/3 gezocht
Na de herfstvakantie starten we in groep 1/2/3 met het thema “feest”. Binnen dit thema hebben wij ook een museumbezoek
gepland. Wij gaan op woensdag 17 november naar het Van 't Lindenhoutmuseum in Nijmegen om kennis
te maken met Mikky de Zwerfkat, die een feestje gaat vieren. Voor dit bezoek zijn wij op zoek naar
ouders die willen rijden naar en begeleiden in het museum. Ik hoor graag welke ouders kunnen helpen
en hoeveel zitplaatsen en stoelverhogers ze in de auto hebben. Mocht u een museumjaarkaart hebben,
dan hoor ik dat ook graag.
Juf Marieke (marieke.kersten@kansenkleur.nl)
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