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Agenda
1e Rapport
mee naar huis

donderdag
23 februari

Carnavalsprogramma
vrijdag 24 feb.
op school:
8.30 – 13.45 uur
continurooster
Carnavalsvakantie

maandag 27 feb.
t/m
vrijdag 3 maart

Rapportgesprekken

maandag 6 maart
en
dinsdag 7 maart

Studiedag
Kanjertraining
alle leerlingen vrij

woensdag
15 maart

Kledinginzameling

dinsdag 11 april

Tweede Paasdag
vrij

maandag17 april

Dag van de
Koningsspelen

vrijdag 21 april

April/meivakantie

maandag 24 april
t/m vrijdag 5 mei

Carnaval
Ook dit jaar vieren we natuurlijk weer
carnaval (vrijdag 24 feb. a.s.) op
school.
We starten met een carnavalsprogramma in de klas.
Rond 10 uur gaan we naar buiten om
te pauzeren en ons klaar te maken
voor de carnavalsoptocht.
Om 11 over half 11 gaat de optocht
door het dorp beginnen. Het zal vast
weer een mooie optocht worden met
veel wagens en loopgroepen.
Alle kinderen, leerkrachten, de
fanfare en natuurlijk de Schumers
lopen mee. Langs de route staan de
mensen van de jury om te kijken wie
er dit jaar in de prijzen gaat vallen.
We eindigen op de speelplaats met de
optocht.
Daarna gaan we in de klas frietjes
eten met een snack erbij.
Dan zijn we weer helemaal klaar voor
het finalefeest in de aula: lekker
dansen en hossen met elkaar! Ook
komen de dansmariekes dan nog
optreden en de jeugdprins komt
bekend maken wie er een prijs heeft
gewonnen bij de optocht.
Om 13.15 uur zijn de
ouders/verzorgers uitgenodigd om het
laatste half uur gezellig mee te komen
feesten. Het feest eindigt om 13.45
uur en dan begint voor iedereen de
carnavalsvakantie!
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Juf Carola
Alhoewel juf Carola al van haar
welverdiende pensioen mag genieten
zal zij toch weer meer op school te
zien zijn. Wij zijn heel blij dat zij
bereid is om ons te helpen met een
aantal kinderen die extra aandacht
nodig hebben. In overleg met de IB-er
is afgesproken dat Carola vooral op de
maandag en dinsdag komt helpen.

en bijv. een vosje of een bootje kunt
maken. De kinderen waren hier heel
enthousiast over.

Groep 3 Groepslezen
In groep 3 is gestart met groepslezen
op de dinsdag.
Dank aan de ouders die zich hiervoor
aangemeld hebben.
Mochten er nog meer ouders zich
beschikbaar willen stellen dan is dat
altijd fijn.
U kunt zich hiervoor opgeven bij Juf
Yvonne of juf Sharon.

Kledinginzameling
Op dinsdag 11 april a.s. is er weer een
kledinginzameling. De opbrengst komt
ten goede aan onze school.
Let op: aanleveren vóór 9.00 uur!

Lessen Word, Powerpoint
en Origami
Mevrouw Gosia Jankowska heeft op de
vrijdagmiddagen 20-1, 27-1 en 3-2
lesgegeven aan de groepen 5-6 en
7-8.
Zij heeft op vrijdag 25 november al
een keer een workshop verzorgd die
erg enthousiast ontvangen werd.
In de lessen van de afgelopen
vrijdagen liet ze de mogelijkheden
zien die het programma Word en
Powerpoint hebben. Vooral het maken
van kleine animaties in deze
programma’s legde ze de kinderen uit
en daarna mochten de kinderen het in
de praktijk brengen.
De laatste les liet Gosia zien dat je
m.b.v. uitleg via Youtube of een
website zelf allerlei origamitechnieken onder de knie kunt krijgen

De oudercommissie bedankt
Wij willen Marianne v.d. Bighelaar
hartelijk danken voor al het
fantastische werk wat zij de
afgelopen 6,5 jaar heeft gedaan voor
onze school.
Het verzorgen van de notulen voor de
oudercommissie, versieren van de
school, boodschappen verzorgen,
ideeën inbrengen en het mee
organiseren van de activiteiten deed
ze met veel enthousiasme.
Tevens is er bij Marianne thuis een
stukje opslag voor de school en zal zij
in de toekomst op de achtergrond wel
beschikbaar blijven voor school.
Marianne nogmaals dank!
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Vrijwillige ouderbijdrage
Zo af en toe vergeten ouders de
vrijwillige ouderbijdrage te betalen.
Als er dan herinneringen uitgaan komt
het voor dat nieuwe ouders die krijgen
zonder dat hen ooit eerder iets
gevraagd is. Dat vinden wij vervelend.
Om iedereen weer van dezelfde
informatie te voorzien hierbij een
stukje uit de schoolgids.
De ouderbijdrage is vrijwillig en een
school mag een leerling niet weigeren
als ouders de ouderbijdrage niet
willen betalen. Scholen mogen een
vrijwillige financiële bijdrage vragen
voor extra activiteiten die niet tot
het gewone lesprogramma behoren en
die dus niet door het Ministerie van
Onderwijs worden betaald.
Onze school stort deze bijdrage in
het Culturele Fonds. Tijdens de
eerste algemene ouderavond wordt
een overzicht van de inkomsten en
uitgaven van het Cultureel Fonds aan u
uitgereikt.
De bijdrage voor het schooljaar
2016-2017 is € 30,- per kind. (meer
storten mag natuurlijk ook). Er
bestaat de mogelijkheid om in 2 of 3
termijnen te betalen. De volledige
betaling of de eerste termijn dient
voor 1 december 2016 betaald te
zijn. De laatste termijn willen wij
graag uiterlijk 1 februari 2017
ontvangen.
Ook bestaat er de mogelijkheid om
een gedeelte van de bijdrage te
betalen. Een gevolg is dan wel dat de
school kan besluiten een leerling niet
te laten deelnemen aan de activiteiten
waarvoor niet betaald is. U geeft aan
voor welke voorzieningen u niet wenst
te betalen.
Voor de kinderen die na aanvang
van het schooljaar op school ko-

men bestaat een reductieregeling:
Na 5 december wordt de bijdrage
verlaagd naar € 26,-. Na Kerstmis
wordt de bijdrage verlaagd naar €
23,50. Na Carnaval wordt de
bijdrage verlaagd naar € 21,-.
U kunt de bijdrage storten op het
nummer NL62RBRB0919788904 van
het Cultureel Fonds.
Vergeet niet de voornaam en de groep
van uw kind(eren) te vermelden.

Nationale Voorleeswedstrijd
De volgende ronde van de Nationale
Voorleeswedstrijd is gehouden op
zaterdag 11 februari jl. in de
bibliotheek van Kerkdriel.
Voor onze school heeft Roel
Hooijmans daaraan meegedaan.
Roel heeft het heel goed gedaan maar
heeft helaas niet gewonnen.
De winnaar was een jongen uit Rossum
die nu door mag naar een volgende
ronde.

Batterijen
De batterijenton van Stibat staat nog
steeds in de koffiekamer. U kunt uw
batterijen dus nog steeds inleveren.
Voor elke kilogram krijgen we een
punt. Van deze punten hebben we
ballen, werpringen en schijven gratis
kunnen bestellen. Attendeer a.u.b. ook
uw familie- en vriendenkring op deze
actie. Meer punten is dus meer
materialen bestellen.

3

Bibliotheek

Tot slot
Tenslotte wensen we iedereen
gezellige dagen in de carnavalsvakantie, al feestvierend of gewoon
genietend van de vrije dagen.

Inmiddels is het bij allen wel bekend
dat de DWS over een uitgebreide
collectie boeken beschikt.
Elke dinsdag zitten de vrijwilligers
klaar om het lezen van de kinderen aan
te moedigen en met de vele titels het
leesplezier te behouden en te
vergroten.
De vrijwilligers doen dit graag en
samen met de ouders en de kinderen
willen we het aantal boeken op peil
houden en uitbreiden.

U kunt de volgende nieuwsbrief
verwachten eind april.

“Ga daarom met zorg met de boeken
om en kom elke week langs de
vrijwilligers om de boeken te
verlengen, of om nieuw gekozen
boeken af te laten stempelen.”
En tot slot: Heb je tips voor de
aanschaf van nieuwe titels, dat mogen
ook Engelse boeken zijn, laat je dan
horen!
Tot ziens in de bieb!

4

