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Informatie-avond
In de jaarkalender staat op dinsdag 17 november een informatie avond gepland. Mede vanwege de
10-minutengesprekken komende week zal deze avond op deze datum komen te vervallen. Deze wordt
verplaatst naar dinsdag 12 januari 2016.
Hulp gezocht!





Voor de kerstwerkgroep zijn wij nog op zoek naar enthousiaste hulpouders! De eerste
bijeenkomst is geweest en er is duidelijk geworden dat er nog heel veel hulp welkom is.
U kan grabbeltoncadeautjes inleveren bij de leerkracht van uw kind. We gaan hier iets leuks
mee doen!
Wie wil ons vrijdag 4 december na het sinterklaasfeest (14.00 uur) komen helpen met het
versieren van de school?
Wie wil op maandag 14, dinsdag 15 en/of woensdag 16 december ’s morgens Lea’s verkopen
voor de kerstviering?

Bij interesse voor één (of meerdere) van bovenstaande activiteiten kunt u zich aanmelden bij juf
Caroline of juf Bianca. Alleen samen met u en uw hulp kunnen we er iets moois van maken!
InfoTV
Is het u al opgevallen dat onze InfoTV is vernieuwd? Het is nu zo ontworpen dat de informatie die
hierop te zien is nog actueler is. Zo hebben we nu een pagina met bijzonderheden. Hierop is te lezen
wat er in de huidige periode speelt. Ook hebben we een pagina waarop de afwezige(n) en de
vervanging vermeld worden. Zo kunnen we meteen inspelen op de actualiteiten. Natuurlijk ontbreekt de
pagina met verjaardagen niet.

Herfst KUNST
De kinderen van groep 4 (De Margrieten) hebben vorige week een les Land Art gedaan. We zijn
samen naar het bos naast de school gelopen en hebben daar allerlei herfstspullen verzameld. Daarna
hebben we op het schoolplein KUNST gemaakt van de gevonden herfstspullen. De kinderen hebben
dit met hun eigen tafelgroepje bedacht en gemaakt. De juf heeft hier onderstaande foto's van gemaakt.
Deze foto's zijn ook te bewonderen boven in de vitrinekast. Ook kunnen jullie daar de prachtige
egeltjes zien die de kinderen zelf gemaakt hebben. Wat was het een gezellige week samen!

.
Halfeest
Afgelopen donderdagmiddag was het halfeest van de groepen 3 Gladiolen en 8 Flitsen. Het thema
was: Hoe overleef ik vrijdag de 13e....? Het was een enorm succes en er was een grote opkomst
van ouders, broertjes, zusjes, familieleden en belangstellenden.
.

Kijk voor meer foto’s op onze website: http://www.leadasbergschool.nl/groepen/3-gladiolen
of http://www.leadasbergschool.nl/groepen/8-flitsen. Onderaan de pagina vindt u het fotoalbum.
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Regels overblijf
Er worden zo nu en dan vragen gesteld over de regels die gelden tijdens overblijf. Hieronder ziet u de
afspraken die zijn gemaakt.









Om 12.00 uur heeft de school lunchpauze. Met de leerlingen die overblijven gaan we dan
lekker buiten spelen.
Om 12.20 uur gaan we naar binnen om te eten. Iedereen blijft zitten tijdens het eten.
Wanneer een leerling zich niet aan de regels houdt, wordt er een waarschuwing gegeven.
Wanneer dit niet helpt, moet de betreffende leerling apart of op de gang zitten.
Wanneer de overblijfkracht het zelf niet kan oplossen, wordt het aan de betreffende leerkracht
doorgegeven. Die neemt het dan verder over.
Mocht het echt uit de hand lopen en een leerling is niet meer te handhaven, dan wordt er in
overleg een GELE kaart gegeven.
Als dat niet helpt, wordt er een RODE kaart gegeven. Dit houdt in dat de leerling voorlopig niet
meer mag overblijven.

We hopen dat hiermee voor iedereen de regels helder zijn.
De Graafschap
Dani van de Gladiolen kan heel goed voetballen en werkt er ook hard voor. Constant trainen en niet
zeuren! Onlangs is hij gescout door de Graafschap. Maandag 2 november heeft hij zijn contract
getekend. Een dag daarna wilde Vitesse hem ook...... JAMMER DAN!!!!

Dani, van harte gefeliciteerd!
Sinterklaas
Sinterklaas heeft laten weten dat hij onze school zal bezoeken op vrijdag 4 december. Omdat wij op tijd
willen beginnen verwachten wij de kinderen om 8.20 uur op school.
Wij ontvangen de sint in de hal. Wegens ruimtegebrek kunnen de ouders hier helaas niet bij aanwezig
zijn. Om 8.30 uur willen wij starten met het sintprogramma. Wij vragen de ouders op tijd afscheid te
nemen.
Op deze dag is er voor de kinderen van de groepen 5 t/m 8
een continurooster. Tijdens de fruitpauze is er limonade en
pepernoten voor de kinderen. Tussen de middag eten de
kinderen van 5 t/m 8 met de juf of meester in de klas.
De kinderen van de groepen 1 t/m 4 zijn gewoon om 12.00 uur
vrij. Om 14.00 uur is het feest voor de groepen 5 t/m 8
afgelopen. Wij wensen iedereen dan een fijne
sinterklaasavond thuis.

3

Overzicht vrijedagen
Op het overzicht vrije dagen is per abuis een datum vergeten. Onze excuses hiervoor. Gelukkig is deze
datum wel vermeld in de jaarkalender. Om miscommunicatie te voorkomen melden wij het hier
nogmaals en zal het t.z.t. in de nieuwsbrief (onder kopje ‘kalender’) nogmaals vermeld worden.
Vrijdag 29 januari 2016 zijn de kinderen van groepen 1 t/m 4 vrij.
Nog even dit.......
Zwemsportdag woensdag 18 november
Voor de kinderen met zwemdiploma A+B is er op woensdag 18 november een zwemsportdag bij
zwembad de Grote Koppel. Kinderen kunnen zich hiervoor individueel aanmelden (er hoeft dus geen
docent van ons aanwezig te zijn).
Als een kind zich wil aanmelden of extra info wil krijgen, kan dat via onderstaande link:
http://www.sportinarnhem.nl/Speciaal_voor/Basisscholen/Schoolsporttoernooien_en_evenementen/Arn
hemse_Zwemsportdag

Winterkost – De waarheid van sprookjes
Donderdag 10 december, 17.00 uur tot 19.30 uur. Huis van de Jeugd, Zeelandsingel 40, Arnhem. Prijs: € 7,50,
inclusief maaltijd.
Winteravonden lenen zich er bij uitstek voor om je tanden ergens in te zetten, je te bezinnen op vrijwillig
jeugdwerk én ideeën op te doen. Daarom organiseert Huis van de Jeugd 5 thema-avonden over opvoeden en
opgroeien onder de noemer Winterkost. Elke avond een inspirerende lezing, gezamenlijke maaltijd en vertaalslag
naar de praktijk.
De waarheid van sprookjes
Geloof jij in sprookjes? Spreken zij de waarheid? Omvatten sprookjes de essenties van het leven: alleen op pad
gaan, de weg kwijtraken, in de put zitten, hulp vragen en samen verder gaan? Met andere woorden: bieden
sprookjes metaforen voor het leven? Op deze Winterkost-avond gaan we met deze vragen aan de slag en
ervaren we door vertellingen en theorie wat de sprookjeswereld inhoudt. Door sprookjes te vertellen, ervaren
kinderen de grote vragen van het leven en gaan ze op speelse manieren op zoek naar antwoorden. Dit doen
we onder de inspirerende leiding van André Weijers, coach en nascholer bij De Activiteit, Centrum voor
Ontwikkelings-Gericht Onderwijs. Je gaat naar huis met een knapzak vol ideeën hoe jij sprookjes kunt vertellen
en inzetten thuis, op school en in het jeugdwerk.
In deze workshop komen vier aspecten van het vertellen van verhalen aan de orde:
1. De theorie: verhalen opbouwen vanuit de verhalenlijn;
2. Het vertellen: vaardigheden als stemintonatie, mimiek, stiltes laten vallen, oogcontact, verbale en non
verbale signalen.
3. Coöperatieve werkvormen: door samen te werken je eigen vaardigheden t.a.v. het vertellen van verhalen
in een veilige omgeving op een hoger plan krijgen.
4. Gezamenlijke maaltijd: deze activiteit wordt geïntegreerd in het vertellen van een toepasselijk verhaal.
Aanmelden en meer informatie
Meld je vandaag nog aan (uiterlijk voor 1 december) via info@huisvandejeugd.nl Vermeld: 10 december, naam,
functie, organisatie en dieetwensen. Meer informatie: 085 78 20 300.

4

Nog meer Winterkost
e
Alle avonden zijn op de 2 donderdag van de maand van 17.00-19.30 uur in Arnhem:
12 november 2015:
Trends in zingeving bij tieners en jongeren i.s.m. Young and Holy
14 januari 2016:
Natuurbeleving en buitenspel i.s.m. IVN, instituut voor natuureducatie en duurzaamheid.
11 februari 2016:
Thema nog in ontwikkeling
10 maart 2016:
Thema nog in ontwikkeling
Ook leuk in november!
Radicalisering en jongeren
Lady’s night
Op www.huisvandejeugd onder Agenda vind je alle activiteiten
Huis van de Jeugd
Huis van de Jeugd is een samenwerking tussen Scouting Gelderland, Lava - bureau voor jeugdwerk, opvoeding
en onderwijs en In-Spe, organisatie voor jongeren, dialoog en politiek. Wij bieden professionele ondersteuning
aan het vrijwillig jeugd- en jongerenwerk in Gelderland op organisatorisch en pedagogisch gebied. Jeugd en
vrijwilligers staan daarbij centraal! Wij doen dit via advies, training, coaching en events. Dynamisch, prikkelend,
op maat en resulterend in een praktisch en tastbaar resultaat. Met hoofd, hart en handen. Mede mogelijk door
Provincie Gelderland.
Zeelandsingel 40 – 6845 BH Arnhem – 085 78 20 300 – info@huisvandejeugd.nl – www.huisvandejeug.nl
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