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Halfeest 1/2 KAN & 8FLI
Scholenmarkt VO – Lorentz Lyceum
Sinterklaasviering - CONTINUROOSTER
Kerstviering
12 uur vrij, begin kerstvakantie
Eerste schooldag na de kerstvakantie

Halfeestrooster
Inmiddels is het halfeestrooster bekend. Zoals gewoonlijk is het halfeest op vrijdag en start om 08.45
uur. Uiteraard zijn alle ouders welkom om te komen kijken. Noteer de datum van de groep van uw
kind(eren) alvast in uw agenda!
25 november
3 februari
17 februari
17 maart
31 maart
7 april
12 mei
16 juni

1/2 KANGOEROES & 8 FLITSEN
3 TULPEN & 8 ASTRONAUTEN
5 CACTUSSEN & 7 RAKETTEN
4 MADELIEVEN 7 6 PLANETEN
½ KOALA’S & 7 SATELLIETEN
3 ROZEN & 6 STERREN
½ KIKKERS & 5 KLAVERS
4 MARGRIETEN & ?

Sinterklaasviering
Op maandag 5 december hebben wij sinterklaasviering. Deze dag zal er
continurooster zijn. Dit houdt in dat alle leerlingen in de klas lunchen en zij om
14.00 uur vrij zijn. Denkt u eraan om eten en drinken mee te geven?!
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We moeten nog even wachten op de Sint maar dat wil niet zeggen dat we nog niet aan hem denken,
brieven naar hem sturen en ons voorbereiden op het grote feest. Daar hoort natuurlijk PIETENGYM bij
en heel leukje werkjes maken over de Sint

Schoolfruit
Vanaf vorige week woensdag doen wij mee aan het EU-schoolfruit. Het EU-Schoolfruit- en
groenteprogramma wordt aangeboden door de Europese Unie, het ministerie van Economische Zaken
en de schoolfruitleveranciers. Het programma valt onder de Europese Schoolfruitregeling en wordt
financieel ondersteund door de Europese Unie.
Dit houdt in dat wij 20 weken lang, voor alle leerlingen 3 stuks fruit of groente per week krijgen. De
leerlingen zullen dit op woensdag, donderdag en vrijdag aangeboden krijgen. In de klas zal een
fruitmand/-schaal staan waar de leerlingen in de fruitpauze iets uit mogen pakken. Het aanbod is
wisselend.
Dit zijn de “schoolfruit” ervaringen van de kinderen uit de Flitsen
De eerste reacties in de klas toen de meester vroeg wat wij van schoolfruit vonden waren:
“Heel leuk”… “Lekker gezond.” “Het is leuk om een keer wat anders te eten dan normaal.” “Grappig ,omdat
er soorten fruit zijn die je meestal niet meeneemt naar school.”
Toen de meester voor het eerst het fruit op tafel zette, stormde iedereen tegelijk op het fruit af. Iedereen heeft
meerdere stukken fruit op. De eerste week appel, peer en wortel. De wortels waren binnen 30 minuten al op
terwijl normaal bijna niemand wortels mee naar school neemt.
Nu in de tweede week is er appel, mandarijn en Pomelo. De Pomelo had bijna niemand ooit gegeten. Zo kun je
ook van alles uitproberen.
Soms bijten we in het fruit figuren voor de grap. Het is ook fijn, omdat je als je een keer je eten vergeet dat je
dan altijd gewoon wat gezonds kunt pakken.
Wij zijn erg enthousiast en hopen dat dit blijft op onze school.
Groep 8 flitsen
Noah en Chloe
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Begroting!
In de maand november is de schoolbegroting voor het jaar 2017 gemaakt. In de begroting kijken we
vooruit naar 2017. De volgende investeringen staan nu in de planning:







Inrichting van de kleuterbouw vernieuwen vanuit de gedachte van bewegend leren (
een aantal ontwerpen is bijgevoegd om u een beeld te geven)
Het starten van werken met tablets ter vervanging van de schoolboeken in groep 8.
Het vernieuwen van de website ( in combinatie met een app van de school). Informatie
op uw mobiele telefoon en het gebruik van een berichten app.
Een nieuwe methode voor het vak Engels.
Vervanging van 4 digiborden.

Eindtoets

Deze week is de Arnhemse Monitor van de
Stichting Pas binnengekomen. In deze monitor
worden de eindopbrengsten 2016 van alle
scholen in Arnhem vergeleken. U kunt via deze
link de opbrengsten bekijken.
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Ziekte Priscilla Vieane
Zoals u misschien gemerkt heeft is Priscilla (administratie) afwezig. Zij is ziek. Wij verwachten dat zij in
januari haar werkzaamheden weer (gedeeltelijk) zal hervatten.
Schoonmaak
Na de kerstvakantie wijzigen de tijden waarop de school wordt schoongemaakt. Nu maakt men de
school schoon tussen 3 en 5. Soms worden lokalen, gangen en wc’s toch weer gebruikt nadat ze
schoongemaakt zijn. Nu er in de avond of vroege ochtend schoongemaakt zal worden starten we met
een schoon gebouw! De kleedkamers van de gymzaal worden schoongemaakt onder verantwoordelijkheid van de gemeente. We gaan ook daar proberen om beter grip te krijgen op de schoonmaak.
Afscheid meester Kees 2
Lieve kinderen, beste ouders,
Het is bijna zover: vrijdag 23 december ben ik voor het laatst op de Lea Dasbergschool!
Per 1 januari ga ik na 42 jaar stoppen in het onderwijs. Meer dan 1000 kinderen, waarvan er een paar
op deze school ouder zijn, heb ik met plezier kunnen begeleiden. Ik heb, zoals een paar kinderen al
zeiden de opa-leeftijd en wil gaan genieten van mijn pre-pensioen.
Vrijdag om 11.00uur ga ik afscheid nemen van de Sterren en om 12.00 uur is er voor ouders
gelegenheid om afscheid te nemen.
Groeten meester Kees
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