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WEEK 39, 2018
KALENDER
2 oktober:
MR vergadering
Leerlingenraad
3 oktober:
Start kinderboekenweek,
opening Bieb op school
4 en 5 oktober
Studiedagen, leerlingen vrij
5 oktober
Dag van de leerkracht
7 oktober
14.00 uur herfstwandeling OR
8 oktober
13.30 uur voorstelling groep 1
en 2, De Burght Vollenhove
9 oktober
Voorleeskampioenschappen
school
10 oktober
Schoolbibliotheek locatie
Siebenweg geopend voor
boeken voor thuis lenen
(groep 1 t/m 5)
11 oktober
19.30 uur: informatie avond
Samen ‘lezen’ met plezier.
Locatie Siebenweg
18 oktober
Groepen 1 en 2 workshop
‘Ridders en jonkvrouwen’
19 oktober
Controle fietsverlichting in alle
groepen (vrijwilligers om
hierbij te helpen kunnen zich
aanmelden bij juf Tessa
(tessa.straatman@samenlevin
gsschooldelisdodde.nl )
11.30 uur periodesluiting
groep 3/4
15.00 uur start herfstvakantie

Groep 1 en 2
Het nieuwe thema is Boekenweek, Kom er bij, vriendschap. De letter
is k.
Voorstelling groep 1 en 2, vervoer gezocht
Op maandag 8 oktober staat voor beide kleutergroepen de
voorstelling Modder gepland. Deze voorstelling is 's middags in
Vollenhove. Voor het vervoer doen we een beroep op ouders of
grootouders. Wie kan deze middag rijden? Naast de auto's van de
juffen hebben we nog 8 auto's nodig. U kunt zich opgeven via de
mail bij juf Liesbeth of juf Ymkje. Opgeven kan ook bij ons op
school. Kinderen mogen bij de eigen ouder instappen. Het aantal
begeleiders dat mee mag naar de voorstelling is beperkt. We hopen
om één uur te vertrekken. De voorstelling duurt drie kwartier.
Bijeenkomsten voor kinderen van gescheiden ouders
Hierbij alvast een vooraankondiging. Wij gaan op de
donderdagmiddagen na de herfstvakantie bijeenkomsten, onder
leiding van een pedagoog/psycholoog, organiseren voor kinderen die
te maken hebben met gescheiden ouders. Voor veel kinderen heeft
dit een impact die niet altijd zichtbaar is. Voor kinderen is het fijn
om hier samen over te praten en te weten dat ze hierin niet alleen
staan. Daarom starten wij na de herfstvakantie een 6tal
bijeenkomsten, aansluitend aan schooltijd, voor kinderen van
gescheiden ouders uit groep 5 t/m 8 op de locatie Veneweg.
De kinderen die dit betreft zullen binnenkort meer informatie
ontvangen. Wanneer u uw kind hiervoor aan wilt melden dan kunt u
dat aangeven bij juf Yvonne (per mail of persoonlijk).
Opening Kinderboekenweek
Op woensdag 3 oktober openen wij samen
met alle kinderen de Kinderboekenweek op
de locatie Siebenweg. Dit houdt in dat de
kinderen van de locatie Veneweg op
woensdag 3 oktober mogen starten op
de Siebenweg om 8.30 uur.
Het thema van de Kinderboekenweek is dit
jaar ‘kom erbij’. De week staat in het teken
van vriendschap. In alle klassen wordt
aandacht aan de Kinderboekenweek
besteed. Gedurende de week zijn er nog verschillende activiteiten.
In de groepen 7/8 houden we natuurlijk de
voorleeskampioenschappen van onze school. In alle groepen komt
op donderdag 11 oktober een theatergezelschap spelen.
Op donderdagavond 11 oktober is er voor alle ouders en
belangstellenden een informatieve avond over het omgaan met
boeken en stimuleren van ‘lezen’ bij uw kind van 0-12 jaar! Het
thema van de avond Samen ‘lezen’ met plezier! Zie hiervoor de
uitnodiging in de bijlage van deze nieuwsbrief!
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Opening schoolbibliotheek
Onze bibliotheekouders hebben de afgelopen maanden bergen met werk
verzet. Ze hebben onze complete schoolbibliotheek gedigitaliseerd! Wij willen
ze daarvoor heel hartelijk bedanken. Het resultaat is een goed gevulde, up to
date, bibliotheek. Deze kun je ook nog eens compleet inzien via internet
https://delisdodde.auralibrary.nl/auraicx.aspx .
Volgende week openen wij onze vernieuwde bibliotheek op de locatie Veneweg
en Siebenweg feestelijk. We kunnen nu ook alle boeken digitaal uitlenen.
Vanaf woensdag 10 oktober kunnen alle kinderen op de locatie
Siebenweg iedere woensdagochtend, samen met hun vader of moeder,
tussen 8.15-8.30 uur boeken lenen voor thuis. De registratie gaat ook
digitaal, dus wij kunnen precies zien wie welk boek thuis heeft en hoe lang al.
Dit vraagt van u als ouders wel dat het inleveren ook weer digitaal geregistreerd wordt!
Wanneer er behoefte is om op andere dagen dan de woensdag boeken te lenen dan horen wij dat
graag. We hebben de mogelijkheid om ook op andere dagen de bibliotheek te openen.
Ook op de locatie Veneweg mogen boeken geleend worden. Het systeem is dusdanig
klantvriendelijk dat wij het de bovenbouwers zelf uit gaan leggen zodat zij zichzelf kunnen redden
met het lenen en innemen van boeken.
Kassabonnen sparen van de Bruna
Wanneer u tijdens de Kinderboekenweek een kinderboek bij de Bruna koopt dan
kunt u uw kassabon op school inleveren. Wij kunnen voor 20% van het
totaalbedrag aan kassabonnen gratis boeken aanschaffen. Dus lever uw kassabon
van de Bruna in de Kinderboekenweek in bij juf Yvonne.

Gruiten dagen op woensdag,
donderdag en vrijdag
Even een herinnering….Zoals u
ook in onze schoolgids kunt lezen
vinden wij gezonde voeding een
belangrijk punt. Op de
woensdag, donderdag en vrijdag
hebben wij onze zogenaamde
gruitendagen. Dit houdt in dat de
kinderen op die dag groente, fruit
of een boterham met gezond beleg mee naar school mogen nemen. De leerkracht let hier ook op.
Wij vragen u op die dagen geen koek e.d. mee te geven. Samen kunnen we ervoor zorgen dat
groente, fruit of een boterham met gezond beleg gewoon wordt voor al onze kinderen.
Alvast bedankt voor uw medewerking!

