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Kalender

Zaterdag 14 oktober t/m
zondag 22 oktober

Vrijdag 3 november
Vrijdag 17 november
Maandag 20 t/m
vrijdag 24 november

Halfeest 8AST/4MAD
Halfeest 8FLI/4MAR
10-minutengesprekken facultatief

Schoolplein
De speelheuvel zal waarschijnlijk kort na de vakantie worden opgeleverd. Het moet i.v.m. strenge
veiligheidseisen uitgebreid gekeurd worden. Zodra wij de goedkeuring krijgen, zal het afzetlint
verdwijnen en kan er op gespeeld worden.

1

Voorlezen
De moeder van Kai leest gezellig voor in groep 7.

Openluchtmuseum
De kinderen van groep 7 hebben in het Openluchtmuseum ervaren hoe het bouwen van huizen
vroeger in zijn werk ging. Ze hebben dakpannen gelegd, leem gesmeerd en wilgen gevlochten,
mozaïek tegelvloeren gelegd en zelfs een dakgebint in elkaar gezet!
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Leeskilometerrrrrrrrrrrs
Na de herfstvakantie starten we op school met het kilometer lezen. Elke bladzijde die een kind
leest wordt ingekleurd op een papieren meter. 1 Bladzijde is 1 cm kleuren. Waar komen we na een
week, twee weken, een maand of zelfs een half jaar op de wereldkaart? Hoeveel kilometers hebben de
groepen en de hele school gelezen? Let wel: Het betreft hier GEEN wedstrijd. Elke bladzijde is een
kleurtje waard!

Lid worden van de bieb
Weet u, dat u uw kind, gratis lid kunt maken van de bibliotheek? Iedere donderdagmiddag na schooltijd
staat de biebbus bij ons op het schoolplein. Elke week nieuwe boeken zonder kosten. Lekker lezen dus
en kilometerrrrrrrrrs maken………
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Nog even dit.........
Is jouw kind al een Verhalenvanger?
Kinderen die veel lezen doen het vaak beter op school. Niet ieder kind vindt lezen leuk. Maar kinderen
zijn wel allemaal gek op verhalen. De Verhalenvangers laten alle kinderen verhalen ontdekken: door te
luisteren, bekijken, vertellen en te lezen. Kom met je kind naar de bieb voor een
Verhalenvangerspaspoort en doe ook mee! Lid worden van de Verhalenvangers is gratis, superleuk en
(mooi meegenomen!) leerzaam.
De Verhalenvangers kunnen iedere dag nieuwe verhalen vangen in Rozet, Presikhaaf, Kronenburg, de
Jeugdbibliobus én op de website. En nog leuker: ze kunnen meedoen aan een van de vele
vangactiviteiten. Kijk voor meer informatie in het BIEB magazine dat je kind mee naar huis krijgt en op
www.bibliotheekarnhem.nl/verhalenvangers.

ENGLISH FOR KIDS – Fun with HALLOWEEN on October 25th
Na de herfst vakantie beginnen de kinderen van English for Kids meteen met de thema HALLOWEEN.
De kinderen leren de goede Engelse uitspraak van o.a. "witch, ghost, pumpkin, skeleton, spider". Voor
extra FUN is er ook de "spooky song" en een "English HALLOWEEN Bingo".
Lijk je het leuk om spelenderwijs Engels te leren van een native speaker? Je kunt dit seizoen nog
meedoen met de English for Kids lessen.
Het blok van 9 lessen op de Lea Dasbergschool kost € 128,- incl. activiteitenmapje.
2L -- groep 5, 6 en 7 -- woensdag: 25 okt t/m 20 dec -- tijd: 12.40 -13.40
1L -- groep 3 en 4
-- woensdag: 25 okt t/m 20 dec -- tijd: 13.45 -14.45
Voor inschrijven stuur een email naar info@englishforkids.nl (vermeld: naam, leeftijd, groep en
cursus 2L of 1L)
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