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Beste ouders en verzorgers,
Deze week worden de keer-omgesprekken gevoerd waarbij ook uw kind
van harte welkom is. Denkt u ook aan het invullen en meenemen van
het voorbereidingsformulier? De ervaringen van gisteren zijn heel
positief!
Op maandag 23 september om 19.00 uur is de informatieavond. Ik hoop

AGENDA

u allen hier te ontmoeten. Graag tot ziens!
Hartelijke groeten, Mandy van Ampting

Naschools sporten
Woensdag 28 augustus was onder schooltijd de aftrap van het naschools
sporten. Dhr Willi van Bindsbergen had alles perfect voorbereid: een
gemaaid grasveld, bouwverkeer dat op afstand bleef, aantrekkelijke
sportmaterialen en bidons gevuld met water voor de leerlingen. Het was

9 t/m 13 september: Na schooltijd keerom gesprekken.
11 september: Desiree Kohinor afwezig.
Laura Buiting staat in groep 1-2.
11 september: Drama clinic groep 8
18 september: Desiree Kohinor afwezig.
Laura Buiting staat in groep 1-2.
19 september: Sportclinics basketbal

een warme maar sportieve middag. Vanaf 4 september kunnen leer-

23 september: 19.00 uur Informatie
avond, presentatie MR/OR

lingen die zich aangemeld hebben via het opgave formulier op maandag

25 september: Start kinderpostzegels

en woensdag van 14.30-15.30 gratis sporten. Opgeven kan nog steeds

25 september: Desiree Kohinor afwezig.
Laura Buiting staat in groep 1-2.

via de mail. Het is het handigst dat u rechtstreeks aan Willi van Binds-

bergen mailt zodat hij weet op welke kinderen hij kan rekenen.
Zijn mailadres is willivanbindsbergen@gmail.com Het sporten vindt
plaats op het grasveld naast de school. Uit school kunnen de kinderen
hier rechtstreeks naar toe. Morgen, op woensdag 11 september komt

26 september: Sportclinics basketbal
27 september: Schoolfotograaf
2 oktober: Start kinderboekenweek
3 oktober: ANWB streetwise

oud-international Frank van Huet (zaalvoetbal) een demonstratie

4 oktober: Dierendag en naamdag Sint
Franciscus

verzorgen met de mini soccerbal. Iedereen is van harte welkom– een

5 oktober: Dag van de leraar

echte aanrader!

6 oktober: Herfstloop de Liemers in
Babberich. Start en finish bij Sportveld de
Buitenboom.

Herfstloop
Op zondag 6 oktober is alweer de 5e editie van Herfstloop Liemers in
Babberich. Afgelopen jaar was een groot succes met ruim 200 kinderen
aan de start! Hopelijk doe jij (weer) mee! Iedereen kan meedoen, het is
helemaal niet belangrijk hoe hard je loopt. Je kunt je inschrijven via
www.herfstloop.com Je hoeft dan op de wedstrijddag alleen maar je
startnummer op te halen.
Clinic drama groep 8
Op woensdag 11 september krijgt groep 8 een les drama. Ze zullen van
12.15 uur tot 14.00 aan de slag gaan met verschillende oefeningen die
te maken hebben met onder andere hoe de leerlingen zichzelf en de
groep zien. De les wordt gegeven door Saskia van Hunen, die werkervaring heeft als theaterdocente.

Even voorstellen

Hallo allemaal,
Mijn naam is Kirsten Jansen en ik kom uit Zevenaar. Ik volg deeltijd de LOI-opleiding
tot onderwijsassistent. Ik ga het hele jaar stage lopen in groep 8 op de woensdag en
vrijdag. Ik heb enorm veel zin in deze stageperiode en hoop op een leuk jaar met de
kinderen. Mocht u nog vragen hebben, mag u mij altijd aanspreken.
Groetjes, Kirsten

De Pabo studenten zijn vandaag op 10 september gestart. In de volgende
nieuwsbrief steel zij zich aan u voor.

Doppen actie

Wist je dat plastic doppen geld waard zijn? Althans, wel voor KNGF Geleidehonden.
Per kilo ontvangt KNGF Geleidehonden een vergoeding. Dus gooi de dopjes van frisdrank en melkpakken niet weg, maar lever ze in. Je steunt niet alleen de opleiding
van de geleidehonden, maar spaart ook nog eens het milieu. Inmiddels hebben alle
doppen samen al duizenden euro’s opgeleverd.
Wij sparen op school ook doppen voor het KNGF; de inleverbak staat in het halletje
bij de schoolingang. De doppen worden een paar keer per jaar door de opa van
Linn Bouwman uit groep 3 naar het inzameldepot gebracht.
Spaart u ook met ons mee?

Schoolfotograaf

Op vrijdag 27 september komt de schoolfotograaf.
Om 8.15 uur worden de foto’s gemaakt van de kinderen die een zusje/broertje hebben die niet bij ons op
school zit. Meldt u zich op deze tijd met uw kinderen in de gymzaal!
Daarna gaan we beginnen met de kinderen op school zelf.
AVG formulier
Maandag 9 september hebben alle leerlingen waarvan wij vorig jaar het avg formulier nog niet hebben
ontvangen, een nieuw formulier meegekregen. Wilt u dit formulier uiterlijk vrijdag 13 september inleveren bij
de leerkracht. Het formulier dient per kind ingevuld te worden.
Social Schools
Wij gaan binnenkort over op een nieuw communicatiesysteem met ouders. In de bijlage vindt u hier alle
informatie over.
Veranderingen in de kalender:
In de jaarkalender die u voor de zomervakantie heeft ontvangen, dient het volgende te worden gewijzigd:
•

Kamp andere data—dit wordt 24, 25 en 26 juni 2020

•

Koningsspelen—wordt 17 april 2020

ANWB Streetwise komt 3 oktober op bezoek!!
Ook wij als school voelen ons verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid van uw kind. Daarom hebben wij
ANWB Streetwise uitgenodigd om op 3 oktober naar onze school te komen.
Streetwise is een praktisch, maar ook leuk, leerzaam en uitdagend verkeersprogramma voor alle leerlingen van
de basisschool. Professionele instructeurs komen een ochtend naar de school en geven verkeerstrainingen op
maat. Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals electro- en rijlesauto´s, zebrapaden, verkeerslichten, opblaasbare auto's en een fietsparcours wordt de praktijk zo veel mogelijk nagebootst.
De vier onderdelen zijn:
Voor groep 1 en 2 ‘Toet toet’: Een speelse introductie op gevaarherkenning, herkennen van verkeersgeluiden,
veilig oversteken, gebruik van autogordel en autostoeltje.
Voor groep 3 en 4 ‘Blik en klik’: Verdere behandeling van gevaarherkenning, veilig oversteken en de noodzaak
van gebruik van de autogordel in een autostoeltje.
Voor groep 5 en 6 ‘Hallo auto’: Invloed van reactiesnelheid, inschatten van de remweg van een auto en het
juiste gebruik van een veiligheidgordel.
Voor groep 7 en 8 ‘Trapvaardig’: Gevaarherkenning, fietsvaardigheden en fietsbeheersing.
Wilt u zien hoe Streetwise in de praktijk gaat? Klik dan op onderstaande link en bekijk het filmpje op de site.
http://www.anwb.nl/streetwise
We gaan er samen met de kinderen een leerzame maar vooral gezellige dag van maken!!

