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Agenda

Herfstvakantie

maandag 15
t/m
vrijdag 19
oktober

Algemene ouderavond

donderdag
1 november

Sinterklaasviering
onderbouw en
surprise bovenbouw

dinsdag
4 december

Kerstviering

donderdagavond
20 december

blij mee maar we hopen voor iedereen
dat ze weer snel opgeknapt zijn.
Dit schooljaar is er ook een nieuw
gezicht. Eline van Veenendaal is ons
team komen versterken. Zij zal als
onderwijsassistente daar bijspringen
waar het nodig is.
Onze eerste studiedag zit er
inmiddels ook op. We zijn gaan kijken
hoe er les gegeven wordt op de
Avonturier in Vught en hebben
’s middags voorlichting gehad over een
nieuwe methode Engels.
Inmiddels liggen de eerste
oudergesprekken ook al achter ons.
We gaan nu richting de herfstvakantie
en met het weer van de laatste dagen
is dat geen onprettig vooruitzicht.

Huiswerkregels
Zoals ieder jaar aan het begin van een
nieuw schooljaar willen we een aantal
tips geven voor het helpen bij
huiswerk.
•

•

Start schooljaar 2018-2019
Donderdag in de laatste vakantieweek
startten we met ons hele team de
eerste vergadering. Het was fijn te
zien dat iedereen een goede vakantie
had gehad, goed uitgerust was en zin
had om weer te beginnen.
Hoe anders zag het er een week later
uit. Juf Yvonne werd ziek en Lydia,
onze huishoudelijke hulp was geveld
door pijn in haar rug. Voor beiden is
vervanging geregeld en daar zijn we

•

•

Spreek met uw kind af dat het op
een vast tijdstip begint. Het ene
kind heeft behoefte aan even
ontspanning na school, een ander
kind wil het liefst meteen
beginnen.
Zorg voor een prettige, niet
afleidende werkplek bijvoorbeeld
niet bij de televisie.
Begin met huiswerk, als het
mogelijk is, op de dag waarop het is
opgegeven; dan komt de leerstof er
goed in te zitten.
Bij leerwerk kun je beter 3 keer
tien minuten iets leren dan één
keer dertig minuten. Dus beter
vaak en kort dan één maal lang.
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•
•

•

•

•

Herhalen, herhalen en nog eens
herhalen is de wet van het leren.
Leerwerk is geen leeswerk. Zorg
voor afwisseling bij het leren.
Noteer de belangrijkste punten
maak een samenvatting en/of
schema.
Zorg dat er enige tijd zit tussen
het moment waarop uw kind zegt
dat hij/zij “ het kent” en het
tijdstip waarop u hem/haar
overhoort.
Wanneer een kind opdrachten
\moet maken, zeg het niet meteen
voor maar zoek samen naar het
goede antwoord.
Vraag aan de kinderen naar de
resultaten.

Ik werk momenteel 5 ochtenden in de
week. Ik geniet ontzettend van de
momenten dat ik kinderen zie groeien
in hun ontwikkeling. Elke dag is anders
en ieder kind is uniek. Dat maakt
het onderwijs zo'n mooi vak. Ik hoop
hier nog lang met veel plezier te
mogen werken.
Juf Eline

Als al deze tips niet blijken te werken,
neem dan contact op met de
leerkracht.

Algemene ouderavond

Onderwijsassistente
Hallo allemaal,
Sinds dit schooljaar mag ik mijzelf
onderwijsassistente noemen op de
Deken Wehmeijerschool.
Ik wil mezelf dan ook even voorstellen
aan iedereen die mij nog niet kent.
Ik ben Eline van Veenendaal, en woon
in Heerewaarden. Ik ben 20 jaar. Net
voor de zomervakantie ben ik
afgestudeerd als Onderwijsassistente
en met een vers diploma op zak, mag ik
meteen lekker aan het werk. Wat ben
ik daar trots op!

Dit jaar wordt op donderdag 1
november weer een algemene
ouderavond georganiseerd. Vaste
onderdelen zijn de presentatie van
het jaarverslag en de financiën van de
OV. Dit jaar zijn er ook verkiezingen.
Het inhoudelijke deel van de avond zal
gepresenteerd worden door Linda
Guikers. Linda is onze leesmediacoach. Zij zal u meenemen in het
onderdeel mediawijsheid. U krijgt hier
nog een uitnodiging voor. Het belooft
een hele interessante avond te
worden.
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Kinderboekenweek 2018
Dit jaar heeft onze school ook weer
meegedaan aan de Kinderboekenweek.
Kinderboeken over vriendschap
stonden centraal, onder het motto
“Kom erbij”.
Op 9 oktober werden de zilveren en
gouden penselen en griffels weer
uitgereikt aan de kinderen die het
mooiste verhaal of gedicht hebben
geschreven en de mooiste tekening of
kleurplaat hebben gemaakt. Alle
werkjes zijn tentoongesteld in de aula.
De volgende kinderen hebben een prijs
gewonnen.
Kim en Stijn een zilveren penseel.
Oliver en Suze een gouden penseel.
Famke en Luuk een zilveren griffel.
Kiki en Marco een gouden griffel.

scholen, instellingen en verenigingen.
Onze school krijgt hiervoor 30 cent
per kilogram. Meer inzamelen is meer
verdienen. Vraag uw familie, vrienden
en buren om geld te verdienen voor
onze school zodat we kunnen sparen
voor extra materialen voor de
kinderen van Velddriel.
Wat mag er wel in de zak?
Schone kleding, schoenen (per paar
aan elkaar geknoopt of met tape),
lakens, dekens, gordijnen, handdoeken,
knuffelbeesten, handtassen, riemen.
Wat mag niet in de zak?
Vieze, natte, gescheurde of
beschadigde kleding. Enkele schoenen,
afgeknipt materiaal, lappen, matten,
tapijten, kussens, dekbedden,
snuisterijen, bedrijfskleding,
speelgoed en matrassen.
Vanaf maandag 22 oktober t/m
dinsdag 30 oktober a.s. tussen 7.30
uur en 16.30 uur kunt u uw zakken
inleveren op school.
Alvast hartelijk dank!

Kledinginzameling
Boekenmarkt

De Deken Wehmeijerschool gaat
meedoen aan een inzamelingsactie van
Bag2school. Bag2school is een
internationaal bedrijf met een groene
kijk op de maatschappij. Omdat zij de
afvalberg niet hoger willen maken,
verzamelt Bag2School kleding van

Op woensdagavond 10 oktober was er
weer een kinderboekenmarkt. De
Readshop uit Kerkdriel was met een
uitgebreid assortiment van de
allernieuwste kinderboeken aanwezig.
Nieuw was dit jaar dat de leerlingen
kinderboeken van thuis mochten
verkopen. In de aula hadden ze op een
kleedje hun boeken uitgestald en
konden deze verkopen.
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Ook door de leerkrachten van onze
school werden tweedehands
leesboeken en methodeboeken
verkocht.
De avond werd goed bezocht.
De boeken die niet verkocht werden,
worden naar de kringloopwinkel
gebracht.

Met het team is besproken dat je bij
het kwijtraken van het pasje voor een
euro een nieuw pasje krijgt.
De groep vrijwilligers is niet groot.
We doen daarom nogmaals een oproep
aan ouders/verzorgers van de
leerlingen, opa’s, oma’s buren en
andere inwoners om op dinsdagmorgen
2 uurtjes een zestal keren per jaar
actief te helpen in de bieb.
Alleen samen kunnen we ervoor zorgen
dat deze unieke situatie op de DWS
kan blijven bestaan.

Bieb
De kinderen van de DWS en
peuterspeelzaal kunnen gratis gebruik
maken van de collectie boeken van de
leesvoorziening Velddriel.
Iedere dinsdagmorgen is er, per
groep, gelegenheid om boeken uit te
komen zoeken.
Er zijn een aantal vrijwilligers uit het
dorp actief bij de leesvoorziening.
De vrijwilligers nemen de boeken in,
zetten ze op de plaats, helpen
kinderen bij het uitzoeken van boeken
en lenen ze uit. Verder zorgen ze dat
de collectie aangevuld wordt en up-todate blijft.
Dit werk wordt door de vrijwilligers
met plezier gedaan De vrijwilligers
verwachten van de kinderen dat ze
met zorg met de boeken omgaan en op
hun pasje letten. Dat laatste liet vorig
jaar te wensen over. Voor de grote
vakantie hadden alle kinderen een
pasje.

Schoolontbijt
Dit jaar zijn we weer ingeloot om mee
te doen aan het nationaal
schoolontbijt. Dat zal plaatsvinden op
woensdag 7 november.
De kinderen van groep 7 en 8 gaan
naar het gemeentehuis in Kerkdriel om
daar samen met de burgemeester te
ontbijten.
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Leerlingenraad
Net zoals de voorgaande jaren hebben
de kinderen van groep 5 t/m 8 zich
kandidaat kunnen stellen voor de
leerlingenraad.
Er waren dit jaar 18 kandidaten.
Nadat de leerlingen hun stem hadden
uitgebracht bleken twee kinderen
evenveel stemmen te hebben. Na
overleg is besloten dat zij allebei in de
leerlingenraad komen.
We hebben dit jaar dus negen
kinderen in de leerlingenraad.
Voor groep 5 zijn dat Pleun, Iris en
Rik. Voor groep 6 Kiki en Anneroos.
Voor groep 7 Ricardo en Milan en voor
groep 8 Anne en Femke.
Met deze kinderen gaan we in ieder
geval werken aan de natuurspeelplek.
We bedanken alle kinderen die zich
kandidaat hebben gesteld.

Tot slot
Tenslotte wensen we iedereen een
fijne herfstvakantie.
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