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Nieuwe directeur
Wij zijn blij u te kunnen melden dat er een nieuwe directeur is gevonden. Afgelopen woensdag is
hierover al een brief uitgegaan naar alle ouders. Zijn naam is Rob Lingier. Op het moment is hij nog
directeur van de Witte school en de Vlindertuin. Op 1 augustus 2016 - volgend schooljaar dus - zal hij
formeel starten. Tot die tijd zal de huidige interim-directeur Johan Bosma aan de school verbonden
zijn. In overleg met de nieuwe directeur zal er een geschikt moment worden gezocht om hem voor te
stellen aan de ouders.
Kinderboekenweek bij de Margrieten
We hebben tijdens de Kinderboekenweek mooie boekenwurmen gemaakt. Zie de foto's voor enkele
resultaten. Leuk hè?! Ze hebben goed hun best gedaan. Papa's en mama's ook nog bedankt voor het
voorlezen. Fijn dat enthousiasme!

Voorleeskampioenen!
Bij de Planeten zijn Emma Blom en Luna Kipmulder door de kinderen gekozen als beste voorlezers.
Van harte gefeliciteerd! Jullie hebben beregoede reclame gemaakt voor het (voor)lezen!

Cactussen naar het lab
Groep 5 van meester Paul heeft vrijdag 16 oktober het Ixperium in Arnhem bezocht. Dat is een soort
lab waar je op verschillende manieren kennis kunt maken met ict-toepassingen voor het onderwijs. Het
onderwerp was ‘Rekenen is leuker als je denkt’.
http://ixperium.nl/ixperium-arnhem/

Cactussen krijgen les over bomen
Op donderdag 22 oktober ging hij eindelijk door: de buitenles van het Natuurcentrum Arnhem over
bomen. In de modder (sorry voor de modderschoenen) gingen de Cactussen op pad voor allerlei
opdrachten. We hebben de hoogte en dikte van bomen gemeten, zochten met een loep naar diertjes,
verzamelden vruchten en bestudeerden bladeren.
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We vonden zelfs nog een eierschaal, en eenmaal binnen bleek dat we een naaktslak hadden ontvoerd.
Thijs heeft uiteindelijk weer een mooi plekje buiten gevonden voor het beestje.

Astronauten en Flitsen naar Klimaattop
Op vrijdag 9 oktober vond voor de tweede keer de Arnhemse Kinderklimaattop plaats. Leerlingen van
Arnhemse basisscholen presenteerden er hun oplossingen voor problemen rond afval en energie. Ook
onze groepen 8 deden mee. In groepjes hebben de kinderen hun voorstellen bedacht. Van de 7
innovaties die er per groep werden bedacht, konden er helaas maar 2 per groep op de Klimaattop
worden gepresenteerd. Daarom is er gestemd over de beste innovaties op het gebied van afval én op
het gebied van energie. De groepjes die hebben gewonnen en hun presentatie op de Kinderklimaattop
hebben gehouden, zijn:
1. Minder zwerfafval door statiegeld op blikjes. (Joey, Jay, Jaimy en Dylan)
2. Een energiezuinige auto die rijdt door middel van het opwekken van energie uit zon, wind en
eigen draaiing tijdens het rijden. (Sherdelies, Inge, Sevin en Maysa )
3. Een stopcontact met timer voor het uitspringen van de telefoonlader. (Roos)
4. Een hardloopwedstrijd voor kinderen waarbij je onderweg een zak afval ophaalt. Voor een prijs.
(Jhanna en Elle)
We zijn helaas niet in de prijzen gevallen voor het beste idee, maar we hebben wel de Gelderlander
gehaald met een leuk artikel en een mooie foto! Meer foto’s en het krantenartikel vind je op de
schoolwebsite.

Nieuws van de Madelieven
Vorige week, tijdens de Kinderboekenweek, hebben het liedje ‘Raar maar waar’ geoefend,
boekenleggers gevouwen en elfjes bedacht. En elke dag zijn er ouders bij ons in de klas komen
voorlezen. We hebben veel nieuwe boeken gezien en werden enthousiast van de leuke verhalen van
ouders. Super!
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We hebben ook laten zien dat we hard kunnen werken! Zo hebben we de tafels van 1, 2 en 10 al
geoefend, leren we verhalen schrijven en gesprekken voeren, oefenen nieuwe woorden, maken
sommen, leren samenwerken en complimenten geven, en we zwemmen en gymmen. Na het harde
werken is het ook af en toe tijd voor ontspanning. Als bewegingstussendoortje dansten we op liedjes
van ‘Just dance’. Er zijn een heleboel danstoppertjes in de klas! En nu is het bijna herfstvakantie, nog
even hard werken en dan...genieten maar!!!
Lieve groetjes van de Madelieven (groep 4)

Algemene ledenvergadering oudervereniging
Een schoolbieb, het schoolplein, materialen voor de Natuniek-lessen, het Sinterklaasfeest,
Kerst, en de Lea Dasbergdag. Dit zijn een aantal bestemmingen waaraan de vrijwillige
ouderbijdrage in schooljaar 2015-2016 zal worden besteed. Tijdens de algemene
ledenvergadering (ALV) van de oudervereniging (OV), op woensdag 7 oktober, werd dat zo
vastgesteld.
Helaas waren er niet veel ouders bij aanwezig. De OV doet hard haar best om (via de nieuwsbrief en
info-TV) bij ouders in the picture te blijven, maar mogelijk heeft de beperkte opkomst toch te maken
met onbekendheid met de OV en wat die doet. Daarom in het kort iets over de OV:
De OV is van en voor alle ouders en verzorgers van kinderen op de Lea Dasbergschool. Heb je een
kind op school dan ben je vanzelf OV-lid (mocht je geen OV-lid willen zijn, dan kun je dat de OV laten
weten).Wat de OV beoogt, is het bevorderen van een dialoog tussen ouders en school en ouders
onderling. Ook int en beheert de OV de inkomsten uit de vrijwillige ouderbijdrage. Als ouders bepalen
we op die manier – uiteraard in goed overleg met het docententeam - hoe de inkomsten uit de
vrijwillige ouderbijdrage worden besteed. Hierboven werden al een aantal bestemmingen voor dit
schooljaar opgenoemd. Mocht je meer willen weten over het budget voor 2015-2016, neem dan
contact op met de OV (ov@leadasbergschool.nl).
En natuurlijk ben je van harte welkom bij OV-vergaderingen en bij de volgende ALV! Op donderdag 3
december komt de OV weer bij elkaar. De volgende ALV is op woensdag 28 september 2016
(daarvoor krijg je rond die tijd uiteraard een uitnodiging).
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Voorzitter van de oudervereniging: iets voor jou?
Voel je je betrokken bij wat er op school gebeurt en vind je het leuk om wat extra’s te doen? Wil
je meepraten En beslissen over activiteiten die op school worden georganiseerd? Dan is het
misschien wel wat voor jou om voorzitter van de OV te worden! De voorzittersfunctie is onlangs
vrijgekomen en we zijn dringend op zoek naar een enthousiaste nieuwe voorzitter.
In het verslag van de ALV hierboven, lees je wat de OV is en doet.
Het OV-bestuur - bestaande uit een voorzitter, penningmeester en secretaris - vergadert jaarlijks
ongeveer zes keer. Een keer per jaar (minimaal) wordt er een Algemene Ledenvergadering (ALV)
gehouden. Je moet rekenen op een tijdinvestering van zo’n 4 à 5 uur per maand.
Heb je interesse? Laat het dan weten via: ov@leadasbergschool.nl of bel: 06-51703350 (secretaris).

Een fijne herfstvakantie voor iedereen!
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