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zetten dat iedereen kan werken aan
wat voor dat kind specifiek nodig is.
In groep 7-8 wordt momenteel
bekeken of we Snappet ook kunnen
inzetten voor andere vakken.
Of er prettig gewerkt kan worden met
Snappet is wel afhankelijk van een
goede internetverbinding. Dit
schooljaar is een nieuw Wifi netwerk
op school geïnstalleerd en dat is een
stevige verbetering al blijven zich zo
nu en dan storingen voordoen.

Website
www.dwsvelddriel.nl
E-mail dwsvelddriel@upcmail.nl

Agenda
Kerstviering voor
groep 1 t/m 8
Begin kerstvakantie
voor groep 1 t/m 8
Kerstvakantie
1e Rapport
mee naar huis
Carnavalsviering

Carnavalsvakantie
Rapportgesprekken

donderdag 21-12
van 17.30 uur tot
19.00 uur
vrijdag 22-12
om 12.00 uur voor
alle kinderen
vrijdag 22-12 om
12 uur t/m vrijdag
5-1-2018
donderdag
8-2
vrijdag 9-2
continurooster
van 8.30 uur tot
13.30 uur
maandag 12-2
t/m
vrijdag 16-2
maandag 19-2 en
dinsdag 20-2

Animatiefilmpjes maken
Momenteel verzorgt Mevr. Gosia
Jankowska weer een workshop
animatiefilmpjes maken op de
woensdagmiddag. De kinderen die hier
aan deelnemen zijn erg enthousiast.
Woensdag 13 december zal deze
cyclus worden afgesloten met een
presentatie van de filmpjes.
Mevr. Jankowska gaat ook nog lessen
geven aan groep 5-6 en 7-8 in januari
2018 op een aantal vrijdagmiddagen
onder schooltijd. De exacte invulling
moet nog worden afgesproken.
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Nieuwe MRleden stellen zich
voor

Snappet
Na de positieve ervaringen van vorig
schooljaar in groep 5-6 is Snappet ook
in gebruik genomen in de groepen 4 en
7-8. De geluiden die terug komen over
de mogelijkheden en de inhoud van
Snappet zijn positief. Het is nu
mogelijk om de leerstof zo klaar te

Ik ben Annieke Bögels, getrouwd met
Erik en moeder van Stijn en Hanna.

Stijn zit in groep 2 en Hanna gaat
naar de peuterspeelzaal.
Ik vind het belangrijk dat ouders zich
actief inzetten voor de school. Op die
manier zorgen we er met z’n allen voor
dat DWS een fijne plek is voor
leerlingen, ouders en leerkrachten.
Sinds september 2017 ben ik daarom
lid van de MR. Ik vind het interessant
en nuttig om mee te denken over
de gang van zaken op school en ouders
zeggenschap te kunnen geven.
Uiteraard zijn signalen van ouders
hierbij erg belangrijk. Aarzel dan
ook niet om mij persoonlijk aan te
spreken of via Schoudercom contact
op te nemen.

Mijn naam is Sylvia van Doremaele en
ben getrouwd met Roland. Samen
hebben we 2 kinderen die (bijna) naar
de DWS gaan (Eloise naar groep 3 en
Oliver naar groep 0)
Ik werk als accountmanager export bij
Agrifirm en verkoop diervoeder in het
Caribisch gebied.
Ik ben dit jaar bij de MR gegaan om
meer betrokken te zijn bij het
schoolgaande leven van mijn kinderen
en om bij te dragen aan een zo goed
mogelijk onderwijs op de DWS.
Daarnaast vind ik het erg interessant
om meer over het onderwijs te weten
te komen. Ik vind het belangrijk
dat ieder kind zich op de voor zijn of
haar best mogelijke manier kan
ontwikkelen en een eigen talent kan
ontdekken.

Hallo, ik ben Natasja Hooijmans en
heb een gezin met 3 kinderen. Juul zit
in groep 4, Josephine gaat begin
volgend jaar naar groep 1 en Rosalie
start ook volgend jaar op
peuterspeelzaal de Veldpeutertjes.
Naast het moederschap werk ik een
dagje in de week in een kledingzaak.
Ik ben in de MR gegaan omdat ik
graag de ontwikkelingen volg op onze
school. Ik wil de schakel zijn tussen
ouders en leerkrachten.
Samen met de andere leden van de MR
draag ik graag mijn steentje bij aan
de kwaliteit van ons onderwijs.
Dus wil je iets aan mij kwijt, aarzel
dan vooral niet om mij aan te spreken.
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Adviesgesprekken groep 8

In de week na de Kerstvakantie
krijgen alle kinderen een brief met
daarin de data van de open dagen van
het Voortgezet Onderwijs en een
kijkadvies. Dit kijkadvies geven we dit
jaar voor het eerst. Ouders gaven in
het verleden aan dat ze niet goed
wisten naar welk type onderwijs ze
met hun kind moesten gaan
kijken. Met dit kijkadvies willen wij
hen daarbij helpen.
De definitieve adviezen zullen worden
gegeven in de week van 19 februari.

speeltoestellen te kunnen leveren voor
inkoopsprijs. Geweldig natuurlijk.
Mevr. Charlotte Post die namens de
Provincie Gelderland aanschuift gaat
bekijken of we nog andere subsidies
kunnen aanboren.
Mocht u nu denken dat u ook iets aan
dit initiatief kunt bijdragen dan horen
wij dat graag.
Alle steun is van harte welkom!

Sint
Sinterklaas heeft ook dit jaar onze
school weer bezocht. De
Goedheiligman kwam aan in een
bakfiets en de Pieten waren meegelift
in een paardentrailer. Sint en zijn
Pieten hebben de kinderen bezocht en
in de onderbouw de cadeautjes mee
uitgedeeld.
In de bovenbouw hadden de kinderen
surprises gemaakt. U moet zeker de
foto’s eens bekijken op onze website.
Er zaten werkelijk prachtige werkjes
bij. Iedereen had geweldig zijn best
gedaan. Wij willen dan ook iedereen
die heeft bijgedragen aan deze mooie
dag hartelijk bedanken.

Speeltuintje

Zoals u weet zijn wij bezig met de
inrichting van het grasveld naast de
oprit naar de speelplaats. De
leer-lingenraad is hier al twee keer
voor bij elkaar gekomen en er zijn ook
al ideeën op papier gezet. Momenteel
wordt er een inrichtingsschets
gemaakt die als uitgangspunt genomen
kan worden. In het werkgroepje zitten
naast de leerlingenraad, Mevr. Sylvia
van Doremaele, Dhr. van Beurden,
Beppie Pardoel, namens de dorpsraad
en Charlotte Post, namens de Provincie
Gelderland en John Leijdekkers.
Tijdens de algemene ledenvergadering
van de Dorpsraad liet de
burgemeester, Dhr. van Kooten weten
dat we bij de gemeente wel subsidie
kunnen aanvragen voor dit project.
Mevr. Cuppers van Nenko bood aan
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Leesvoorziening

In het kopje boven dit stukje had ook;
HELP HELP, kunnen staan. Er heeft
zich namelijk nog niemand gemeld die
graag op de dinsdagochtend wil helpen
bij het uitlenen en innemen van de
boeken. Terwijl dit toch echt heel
gezellig werk is. Alle kinderen komen
langs, er is een gezellige sfeer en voor
een kopje koffie of thee wordt ook
gezorgd. Hierbij dus nogmaals de
oproep voor vrijwilligers.
Wij zoeken, vaders, moeders, ooms,
tantes, opa’s of oma’s die willen helpen
in onze bibliotheek.

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt
februari 2018.

Het team wenst u al vast:
Kerstviering
Donderdag 21 december a.s. vieren we
Kerstfeest op school van 17.30 uur tot
19.00 uur. De deuren gaan open om
17.25 uur. De kinderen gaan naar hun
eigen lokaal en brengen gerechtjes
mee voor de kerstmaaltijd en om
17.30 uur starten we met het
Kerstbuffet.
Na de kerstmaaltijd gaan alle groepen
naar de aula, waar ook de fanfare
aanwezig zal zijn. Daar verzorgen de
kinderen van iedere groep een
optreden in de vorm van een liedje,
versje of verhaal. De fanfare speelt
na elk optreden een liedje.
Om 19.00 uur komen de ouders naar
binnen om hun kinderen in de aula op
te halen.
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