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Enquête schoolplein
Nog even dit......

Studiedag (alle groepen vrij)
Groepen 1 t/m 4 vrij
Overblijfbonnen verkoop
Jaarvergadering OV (zie bijlage) – 20.00 uur
Start Kinderboekenweek (t/m 18 oktober)
Halfeest 5 CACTUSSEN / 7 SATELLIETEN – 08.45-09.15 uur
Continurooster

Oudergesprekken
De eerste maand van het nieuwe schooljaar zit er bijna op. Op school zijn er oudergesprekken
geweest en ook heeft de eerste, goedbezochte, ouderavond vorige week woensdag plaats gevonden.
Als team hebben we de oudergesprekken nieuwe stijl geëvalueerd. We zijn ook benieuwd naar
ervaringen van ouders. We zouden het op prijs stellen om mondeling of via de mail te horen hoe u dit
hebt ervaren. Een (korte) reactie kunt u sturen naar administratie@leadasbergschool.nl.
Vermist
Woensdag 16 september jl. is Luca Becks uit 3GLA haar zwarte ‘lederen’ jasje kwijt geraakt. Het kan
zijn dat iemand per ongeluk de verkeerde jas heeft meegenomen. Graag ziet Luca haar jasje spoedig
weer terug!
Halfeesten
Binnenkort zal het eerste halfeest weer plaatsvinden. Hier vindt u alvast een overzicht van de komende
halfeesten.
Woensdag 7 oktober – 08.45-09.15 uur
5 CACTUSSEN / 7 SATELLIETEN
Donderdag 22 oktober – 14.30-15.00 uur
1/2 KOALA’S / 6/7 RAKETTEN
Donderdag 12 november – 14.30-15.00 uur
3 GLADIOLEN / 8 FLITSEN
Donderdag 3 maart 2016 – 14.30-15.00 uur
1/2 KANGOEROES / 6 STERREN
Ontruimingsoefening
Donderdag 17 september jl. hebben we met de hele school een ontruimingsoefening gehouden. Deze
oefening is goed verlopen, alhoewel meester Jaap wel eerst de fietsen bij de fietsenrekken heeft
weggezet. Anders had Kinderopvang Partou hier niet langs gekund. Dus denk eraan dat de fietsen
netjes in de rekken geplaatst worden.

Veiligheid en verkeer
DE SCHOLEN ZIJN WEER BEGONNEN
Dit is een actie van Veilig Verkeer Nederland. De actie is een oproep aan alle verkeersdeelnemers om
rekening te houden met het schoolgaande verkeer.
Elke dag is het, met name vroeg in de ochtend, een drukte van belang op het parkeerterrein voor de
school. Gelukkig doen de meeste verkeersdeelnemers voorzichtig. Desondanks ontstaan er regelmatig
gevaarlijke situaties. Daarom een nadrukkelijk verzoek aan elke ouder om bewust na te denken HOE u
uw kind naar school laat gaan. Het verzoek is om dit zoveel mogelijk lopend of fietsend te doen.
Wilt u alstublieft zo weinig mogelijk met de auto naar school komen. Dit voorkomt opstoppingen en
gevaarlijke verkeerssituaties. Bovendien spaart u het milieu!

Enquête schoolplein
Zoals u wellicht al weet, wordt er hard nagedacht over het herinrichten van ons schoolplein. Voor de
zomervakantie heeft u in een enquête uw mening kunnen geven over het huidige schoolplein en uw
ideeën en wensen kunnen aangeven voor een vernieuwd plein. Deze enquête is maar door een klein
deel van de ouders/verzorgers ingevuld. Om de respons te vergroten gaan we de enquête binnenkort
herhalen, maar nu op het schoolplein. Terwijl u op uw kind(eren) wacht, kunt u ter plaatse de enquête
invullen. Als u ons ziet staan, aarzel niet en kom om uw mening te geven. Het invullen neemt niet veel
tijd in beslag.
2

Nog even dit.......
Gratis Glossy BIEB
Er is een nieuwe editie van BIEB, de gouden leestips glossy van de Bibliotheek, uit. De glossy biedt
ouders veel leuke, nuttige en verrassende informatie over lezen, voorlezen en media(wijsheid). Met de
inhoud van het magazine worden ouders meegenomen in de wereld van het (voor)lezen met tips en
trucs, onderzoek en natuurlijk de leukste boeken – zowel op papier als digitaal. Het magazine is vanaf
nu gratis op te halen in de Bibliotheek (OP = OP). Ook kan het online gelezen worden via
www.goudenleestips.nl

Wijkcoach Sabrina van Mullem
In de bijlage vindt u een nieuwsbrief van onze wijkcoach. Zij kan iets betekenen voor kinderen of
gezinnen die een hulpvraag hebben.
Sabrina.van.mullem@wijkteamsarnhem.nl
06-82059064
Aanwezig op school:
 22 september
 5 november
 19 november
 3 december
 17 december
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*Creatieve workshop: Een feeëriek, betoverend boeket.
(bloemenfeeën- en tovenaarspakjes maken t.b.v. Sprookjesfestival in de
herfstvakantie 2015).
Geïnspireerd op de bloem-illustraties van Cicely Mary Barker en Peter Pan.
Woensdag: 30 september en 7 en 14 oktober van 9.00 tot 11.00 uur en/of
Donderdag: 1, 8 en 15 oktober van 20.00 tot 22.00 uur.
Per workshop: 3 bijeenkomsten van 2 uur.
Locatie: SIZA, Mr. P.S. Gerbrandysingel 45, 6836 KS Arnhem
Deelnemers: (groot-)ouders en andere geïnspireerde wijkbewoners.
Groep: minimaal 4 en maximaal 10 deelnemers per workshop.
Eigen bijdrage: € 12,50 voor 3 bijeenkomsten; incl. materiaal en koffie/thee.
Docenten: Dominique Struik en Ethel Kobus.
Opgave (vóór 28 september 2015)informatie, overleg en afstemming bij
Dominique Struik: 06-42817413; dstruik@planet.nl.
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