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Cito-toetsen
Afgelopen week hebben de leerlingen zich weer ingezet voor het maken van de cito-toetsen. We
hebben vertrouwen in goede resultaten van de leerlingen. Tijdens de 10-minutengesprekken komen de
leerkrachten hierop terug. Ook zullen we in februari/maart de gezamenlijke uitkomsten laten weten.

Nieuwe instroomgroep
Per 15 februari 2016 mag ik de instroomgroep 1, de Kameleons, opstarten
en zal ik fulltime voor deze groep staan. Mijn naam is Patricia van Kalkeren.
Sinds september 2015 werk ik op de Lea Dasbergschool, als invaljuf van de
groepen 4.
Na de voorjaarsvakantie zullen de Kameleons starten met 7 kleuters, maar
meteen in de eerste weken zullen er 5 nieuwe kleuters instromen. Zoals nu
bekend is, zullen wij het schooljaar afsluiten met ongeveer 21 kleuters.
Uiteraard kunnen wij nog groeien en zijn nieuwe kleuters van harte welkom.
Ook voor de ouders ben ik het aanspreekpunt en staat mijn deur open. Ik kan
niet wachten om te beginnen.

Noord- en zuidpool
De kleuters werken over de noordpool en zuidpool. De Koala’s bouwen een iglo van suikerklontjes.
Een weetje:
IJsberen en pinguïns hebben elkaar nog nooit ontmoet. IJsberen leven op de noordpool, pinguïns op
de zuidpool.

Kinderboerderij
Donderdag 14 januari zijn de Madelieven naar de kinderboerderij geweest. Daar hebben de kinderen
les gekregen over verschillende soorten dierenhuiden. Zij hadden de mogelijkheid om verschillende
dieren te aaien en zo te leren welke huidtype het dier had. Er waren dieren met haren (cavia, konijn),
veren (kip, duif), schubben (schildpad, slang) en kale dieren (kikker, salamander). Ook konden de
kinderen opdrachten maken en doen. Zo konden zij met hun handen in een doos ‘blind’ voelen.
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Emma van Gogh
De Gladiolen werken al drie weken over Vincent van Gogh. Emma wilde graag het schilderij ‘de
bloeiende amandeltakken’ namaken. En dat heeft ze gedaan. Vanaf nu hebben we haar naam
veranderd in Emma van Gogh. Bent u benieuwd hoe het schilderij van Emma eruit ziet nu het klaar is?
Kom dan even kijken bij de Gladiolen.

Vakleerkracht bewegingsonderwijs
Zoals u wellicht al heeft vernomen neemt Joris van januari tot aan het einde
van het schooljaar onbetaald verlof. Het onderwerp 'bewegen op school' heeft
hem andere mogelijkheden gegeven. Hij gaat deze periode gebruiken om zijn
bedrijf (http://www.bewegen-werkt.nl) verder op de kaart te zetten. Wel blijft
Joris bij de school betrokken om het onderwerp ‘Bewegen en leren’ vorm te
geven.
Dit betekent dat ik, Maud Husken - vakleerkracht bewegingsonderwijs, zijn
lessen tot de zomer zal vervangen. Ik heb de opleidingen ALO (Academie
Lichamelijke Opvoeding) en Master SEN (Special Educational Needs)
afgerond. De afgelopen twee jaar ben ik werkzaam geweest op diverse
basisscholen (speciaal en regulier onderwijs) in en rondom Arnhem als
vervangend leerkracht. Vanaf begin januari verzorg ik de lessen op de
woensdag en donderdag. Ik heb Joris vorig schooljaar ook vervangen tijdens
de herstelperiode van zijn knieoperatie.
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Foto’s in de Hal
In de grote hal hangen sinds een week of twee vier grote foto’s van leerlingen van onze school.
De foto’s zijn gemaakt door Maarten Veldhuis, vader van Thomas uit groep 1/2 de Kikkers. Nogmaals
bedankt Maarten!!

Sociale media
Er komen zo nu en dan vragen van ouders over sociale media. Hoe moet ik daar mee omgaan? Wat
mag mijn kind wel en wat niet? Wat doet de school hier aan? Zoals eerder vermeld zijn wij van plan om
hier een speciale ouderavond aan te wijden. Deze ouderavond is nu gepland op maandag 11 april.
Reserveert u deze datum alvast in uw agenda. Overigens bestaat er een interessante site waar u veel
informatie kan vinden over dit onderwerp. U kunt hier zelfs handboeken downloaden. De website heet
www.mijnkindonline.nl. Doe uw voordeel er mee.

Schoolvoetbaltoernooi
De data voor het schoolvoetbaltoernooi zijn bekend en zien er als volg uit:
Groepen 7 & 8

Groepen 3 t/m 6

30 maart
6 april
13 april
20 april
18 mei
25 mei

1e Voorrondes
2e Voorrondes
Finale
Reservedag
Speeldag
Reservedag

Inschrijven moet voor 1 februari. Alle speeldagen zullen om 13:00 uur beginnen.
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Nog even dit.......
English for Kids starts January 27th
Vind je het leuk om spelenderwijs Engels te leren van een "Native Speaker"? Eind januari begint weer
een nieuwe thema voor de kinderen van English for Kids. Tijdens de les oefenen de kinderen veel met
de “TH” en andere moeilijke medeklinkers in de Engelse taal. Zij leren ook in zinnetjes te spreken met
een goede Engelse uitspraak. "Our English lessons are lots of fun" met o.a. leuke liedjes, “the English
for Kids activity sheet”, en spelletjes zoals "English BINGO and SNAP".
Het blok van 11 lessen op de Lea kost €147 incl. activiteitenmapje.
2L -- groep 5,6,7 en 8 -- woensdag -- tijd: 12.30 -13.30 uur
1L -- groep 3 en 4 -- woensdag -- tijd: 13.35 -14.35 uur
Voor inschrijven stuur een email naar info@englishforkids.nl
(vermeld -- naam, leeftijd, groep en cursus 2L of 1L)
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