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Even voorstellen: de nieuwe directeur Rob Lingier
Beste ouders,
In deze nieuwsbrief wil ik mij graag voorstellen. Ik ben Rob Lingier, 50 jaar, getrouwd en vader van 2
kinderen van 18 en 15 jaar. In 1990 ben ik in Arnhem komen wonen en werken. Vanaf dat jaar heb ik
met veel plezier in het onderwijs gewerkt als groepsleerkracht, adjunct-directeur en directeur.
Ik zie de Lea Dasbergschool als een mooie uitdaging en hoop samen met u en met het team een
school te vormen waar kinderen op een plezierige manier veel kunnen leren. Op mijn inzet en
enthousiasme kunt u rekenen. Ik werk de hele week op de Lea Dasbergschool. Mocht u iets willen
weten of vragen? Kom gerust langs!
Rob Lingier
TSO
Ik ben Roël Fernand en ik werk sinds 2010 met veel plezier bij de BSO van
Partou, op de Emily Brontesingel. Hier worden kinderen vanuit school
opgevangen en doen wij verschillende activiteiten zoals: koken, knutselen, buiten
spelen en sporten in de gymzaal. Naast de BSO verzorg ik samen met Raoul
Berends peutergym voor kindjes van 2,5 tot 4 jaar.
Waar ik elke dag weer blij van word, is de kinderen met een smile naar huis te
laten gaan!
Sinds begin september coördineer ik de TSO van de Lea Dasbergschool. Hierbij zorg ik er met mijn
team voor dat er een goede, ontspannen sfeer is en dat de kinderen tussen de middag weten waar ze
aan toe zijn. Gezellig een broodje eten en daarna lekker buiten spelen of sporten. Daarna kunnen ze
vol energie de schooldag afmaken!
Bij vragen of opmerkingen ben ik bereikbaar op de Emily Brontesingel 026-3236336 of
via emailadres: overblijven@leadasbergschool.nl
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Registreren TSO-assistent
Heel veel ouders hebben hun kind(eren) al geregistreerd bij de TSO-assistent. Onze dank hiervoor!
Heeft u uw kin(eren) nog niet geregistreerd bij de TSO-assistent? Dan vragen wij u om dit zo spoedig
mogelijk te doen. Hiervoor gaat u naar http://www.tso-assistent.net/. Met onderstaande registratiecodes
kunt u zich registreren.
Dus registreer meteen zodat u het niet meer kunt vergeten!
brinnummer: 22JE00

ouderregistratiecode: 2489

TSO MELK
Op de overblijfdagen is gebleken dat er maar een enkele leerling gebruik maakt van de melk die wij
verzorgen, vandaar dat het voor ons niet haalbaar is om dit voort te zetten. Wij vragen u als ouder om
vanaf a.s. maandag 12 september niet alleen een lunchpakketje maar ook (een beker of pakje)
drinken aan uw kind(eren) mee te geven.
Gevonden voorwerpen
Komende maandag t/m donderdag liggen de gevonden voorwerpen op de
tribune. Kijkt u hier tussen of er nog iets van u bij ligt? Na donderdag
worden de bruikbare kledingstukken naar de kledingcontainer gebracht.
DRINGENDE OPROEP!
Vacatures medezeggenschapsraad (MR) Lea Dasbergschool
Beste ouders,
Het schooljaar is weer voorbij! Dat betekent dat de invulling van de medezeggenschapsraad (MR) er
ook weer anders uit gaat zien volgend schooljaar. Er zijn een aantal vacatures voor ouders
vrijgekomen.
Wil je inzicht krijgen en inspraak hebben in bepaalde besluitvorming en het beleid van de school? Wil
je jouw kennis en ervaring gebruiken de school verder te ontwikkelen? Wil je ervaring opdoen binnen
een bestuurlijk orgaan als de MR en jezelf ontwikkelen?
We hebben jouw hulp dringend nodig! Meld je aan en stuur een e-mail met je motivatie naar
mr@leadasbergschool.nl.
Als ouder kun je meepraten over de gang van zaken op en het beleid van de school. Dit gebeurt via de
medezeggenschapsraad (MR). In de MR van de Lea Dasbergschool zitten ouders en leerkrachten. De
MR vergadert ongeveer één keer per zes weken.
Samen bespreken we onderwerpen die direct, maar soms ook indirect met school te maken hebben.
Voorbeelden van onderwerpen die we bespreken, zijn huiswerkbeleid, overblijfbeleid, veiligheidsbeleid
in en rond de school, het formatieplan, het jaarplan van de school en ook de meerjarenplanning. Soms
heeft de MR een adviserende taak, bij andere onderwerpen heeft de MR instemmingsrecht.
We zien de reacties met belangstelling tegemoet.
Graag tot ziens bij de MR.
Hartelijke groet,
Medezeggenschapsraad Lea Dasbergschool
mr@leadasbergschool.nl
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Nog even dit.......
Mad Science
Experimenteren met de gekke professoren van Mad Science!
Op woensdag 7 september heeft Mad Science een spannende
wetenschap & techniekshow verzorgd voor de groepen 4 t/m 8 op de
Lea Dasbergschool in Arnhem! Aan de hand daarvan kunnen de
kinderen zich inschrijven voor de naschoolse wetenschap &
techniekcursus.
De kinderen gaan 6 bijeenkomsten aan de slag met talloze
experimenten, activiteiten en demonstraties. De lessen liggen dicht bij de belevingswereld van de
kinderen en stimuleren een onderzoekende leerhouding.
Leer komend jaar alles over robots, ga aan de slag met superkrachtbronnen, en verbaas je in de les
'Mengsel Mix'! Fantastische lessen!
Kinderen krijgen op deze manier een positieve kijk op wetenschap & techniek en beseffen beter hoe
het de wereld om hen heen beïnvloedt. Observeren, analyseren en conclusies trekken zijn immers
belangrijke vaardigheden, voor nu en later. Na iedere les krijgen de kinderen een pakketje en
informatie mee naar huis om thuis verder te leren en te experimenteren.
De activiteiten vinden plaats in een lokaal op de school.
Data van de cursus voor de groepen 4 t/m 8:
- Dinsdag 20-09-2016
- Dinsdag 27-09-2016
- Dinsdag 04-10-2016
- Dinsdag 11-10-2016
- Dinsdag 18-10-2016
- Dinsdag 01-11-2016
Tijdstip: 15:15 tot 16:15 uur.
Inschrijven kan tot 14-9-2016 via http://nederland.madscience.org
Deelname kost € 66,- per kind.
English for Kids starts October 5th
Vind je het leuk om spelenderwijs Engels te leren van een "Native Speaker"? In oktober beginnen de
kinderen van English for Kids met een nieuwe blok Englese lessen. 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".
Een blok van 10 lessen op de Lea kost € 135,- incl. activiteitenmapje.
2L -- groep 5, 6, 7 en 8 -- woensdag: 5 okt t/m 14 dec -- tijd: 12.30 - 13.30 uur.
1L -- groep 3 en 4 -- woensdag: 5 okt t/m 14 dec -- tijd: 13.35 - 14.35 uur.
Voor inschrijven stuur een email naar info@englishforkids.nl
(vermeld -- naam, leeftijd, groep en cursus 2L of 1L)

Wijkdag Rijkerswoerd bij winkelcentrum
Op zaterdag 24 september zal op en rond Winkelcentrum Rijkerswoerd het bol
staan van de vele activiteiten die hier georganiseerd worden voor jong en oud.
Dankzij de samenwerking tussen de wijkvereniging, winkeliersvereniging,
Jeugdland en voetbalvereniging ESA is er een uitgebreid programma waaraan
ook Rijnstad en andere wijkpartijen een bijdrage leveren.
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Het programma bestaat uit o.a. schiettent, luchtkussen, rodeostier, klimtoren,
bunjeetrampoline en nog veel meer.
Ook kun je kanovaren en genieten van een hapje en drankje en er is muziek.
De festiviteiten beginnen om 11.00 uur en duren tot 15.00 uur.

Kleedjesmarkt
Voor de kinderen (maar ook voor volwassenen) is er ook een kleedjesmarkt. Heb
je nog oude spulletjes waar je niets mee doet? Probeer ze dan te verkopen.
Neem zelf een kleedje mee. De deelname hieraan is gratis. Je kunt vanaf 9.00
uur een plek voor je kleedje zoeken. Kleedjes mogen niet voor een winkelingang
gelegd worden.

Proefles theater-kids
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