Emily Brontësingel 1A
6836 TV Arnhem
026-3272489
info@leadasbergschool.nl
www.leadasbergschool.nl

Jaargang 29 - nr. 16
In deze editie
Kalender
Speelheuvel
Continurooster
CITO score

Nieuwsbrief

Inloop
Traplezen groep 4 Margrieten
Team volgend schooljaar
Voorstellen

19 mei 2017

Tennisballen
Nog even dit.....

Kalender
Donderdag 25 mei
Vrijdag 26 mei
Maandag 5 juni
Dinsdag 6 juni
Woensdag 7 juni
Donderdag 8 juni
Vrijdag 9 juni
Woensdag 14 juni
Vrijdag 16 juni

Hemelvaartsdag (alle leerlingen vrij)
Alle leerlingen vrij
2e Pinksterdag (alle leerlingen vrij)
Studiedag (alle leerlingen vrij)
Groep 1 vrij
Avond4daagse
Avond4daagse
Avond4daagse
Groep 1 vrij
Halfeest van 1/2 Kikkers / 4 Margrieten en 5 Klavers

Speelheuvel
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Continurooster
Vanaf volgend schooljaar starten wij met het continurooster en veranderen onze schooltijden. Dit houdt
in dat alle leerlingen eten en drinken voor de lunch meebrengen en zij met hun leerkracht in de klas
eten.
De schooltijden worden:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

08:30 – 14:30 uur
08:30 – 14:30 uur
08:30 – 12:30 uur
08:30 – 14:30 uur
08:30 – 12:15 uur

Let op: de tijden van woensdag en vrijdag verschillen!
CITO score
De gemiddelde CITO score van de Lea Dasbergschool in 2017 is 538,4. Het landelijk gemiddelde in
2017 is 535,6.
Inloop
Ook in groep 4 de Margrieten start de ochtend met inloop. De leerlingen mogen zelf kiezen uit de
activiteiten die klaarstaan. Deze foto’s kunt u ook op de schoolwebsite bekijken.
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Traplezen groep 4 Margrieten
De kinderen van de Margrieten moeten na de gymles via de trappen de woordjes op de trap lezen en
zo naar de klas toe lopen. Het is een leuke vorm van bewegend leren en het lezen van woordjes wordt
ook nog eens goed geoefend!

Team volgend schooljaar
Met ingang van volgend schooljaar verandert ons team. Anita Steenhuis (IB/groep 5CAC) zal volgend
jaar werkzaam zijn op de Boomhut en Mieke Roelofs (groep 3TUL/5KLA) op de Confetti. Annemiek van
der Leer (IB) komt vanuit de Vlindertuin ons team versterken.
Voorstellen
Graag stel ik me via deze weg aan u voor. Mijn naam is Annemiek van
der Leer. Na de zomervakantie zal ik op de Lea Dasbergschool starten
als intern begeleider.
Sinds een jaar ben ik woonachtig in Huissen samen met mijn man en
2 kinderen, Hugo van 5 en Jasmijn van 3 jaar oud.
De afgelopen 15 jaar heb ik met heel veel plezier als leerkracht en
intern begeleider gewerkt op Basisschool de Vlindertuin in ArnhemNoord.
Nu is het tijd voor een nieuwe uitdaging! Ik heb heel veel zin om
samen met de leerkrachten en u als ouders de onderwijszorg op de
Lea Dasbergschool vorm te gaan geven. Ik zie u graag na de
vakantie, loop gerust bij me binnen!
Groeten, Annemiek
Tennisballen
Voor het nieuwe schooljaar zijn we op zoek naar tennisballen voor onder de stoelpoten. In veel
groepen wordt hier al gebruik van gemaakt, het vergroot de rust in de groep. We hebben er heel veel
nodig. U kunt de tennisballen bij meester Jaap inleveren. Alvast bedankt!
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Nog even dit.........
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