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Leeskilometers
In de periode van 23 oktober tot en met 16 november hebben we met de hele school kilometers
gelezen. Iedere groep hield het aantal gelezen bladzijdes (kilometers) bij d.m.v. een meetlint. In totaal
hebben we met de hele school 31.860 kilometer gelezen!!! In het voorjaar zullen we een nieuwe actie
opzetten om het lezen te promoten.
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Mogelijke staking
In de media zijn berichten verschenen dat er op 12 december opnieuw gestaakt zal worden in het
basisonderwijs. Er is door de onderwijsbonden een ultimatum gesteld dat verloopt op 5 december. De
directeur heeft de stakingsbereidheid gepeild en alle leerkrachten van de Lea Dasbergschool zullen het
werk neerleggen op 12 december als niet aan de eisen van de vakbonden is voldaan.
Nadere informatie zal natuurlijk volgen maar hij vind het verstandig (i.v.m. mogelijke opvang) u nu al op
de hoogte te stellen.
Halfeest 3 november
Vrijdag 3 november hadden de Madelieven het halfeest samen met de Astronauten. Het was een groot
succes. De kinderen waren erg zenuwachtig, maar wat hebben ze het goed gedaan. Lekker dansen,
elfjes en verhalen voorgelezen en een waar heksenlied waarin er werd gekookt.

Kahoot
Groep 7, de Satellieten, had afgelopen donderdag zó hard gewerkt dat zij in de middag tijd hadden om
met elkaar Kahoot te spelen. Dit is een quiz die via het smartbord en een tablet gespeeld wordt.
Allereerst hebben zij de topografie van Europa gedaan. Hiermee won Jayden Miletovic. Daarna was
het tijd voor muziek en beroemdheden uit de muziek- en voetbalwereld. Jonathan wist toen het snelst,
de meeste goede antwoorden te geven. Behalve dat het leerzaam was, hebben de kinderen én de juf
ook erg veel lol gehad.
Gevonden voorwerpen
De gevonden voorwerpen zullen van maandag 20 t/m woensdag 22 november op de tribune liggen.
Kijkt u of er iets van u(w kind) bij ligt? Na woensdag zullen de niet opgehaalde voorwerpen naar de
kledingcontainer gebracht worden.
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Halfeest 17 november
Met veel plezier hebben De Margrieten (groep 4) en De Flitsen (groep 8) deze week opgetreden
tijdens het halfeest. De toneelstukjes kregen tijdens de repetities steeds meer vorm, wat uiteindelijk
resulteerde in een geslaagde viering. Deze werd gepresenteerd door Sylvan en Dalila. Wat hebben ze
het goed gedaan! Complimenten ook voor de andere kinderen. Goed gespeeld, goed gedanst en goed
voorgelezen!

Nog even dit.........
Sinterklaasintocht Rijkerswoerd
Op zaterdag 18 november rond 12.00 uur komt
Sinterklaas aan in Arnhem in het centrum, maar
direct daarna komt hij naar Rijkerswoerd. Rond
15.00 uur zal Sinterklaas aankomen op het
plein op winkelcentrum Rijkerswoerd, waarbij
natuurlijk alle kinderen, vaders en moeders,
opa’s en oma’s, meesters en juffen worden
verwacht om Sinterklaas en de Pieten toe te
zingen.
Zodra Sinterklaas een woordje heeft gedaan,
zullen we de muziek volgen naar Sport- en
Ontmoetingscentrum Rijkerswoerd. Hier kan
iedereen een plekje zoeken in de zaal of op de
tribune en dan kan de spetterende
kindermiddag rond 15.45 uur beginnen. De
show duurt tot ongeveer 16.45 uur en daarna is
er nog de mogelijkheid om met Sinterklaas of
jouw lievelingspiet op de foto te gaan.
De Pieten kijken weer heel erg uit naar al het
enthousiasme van iedereen die er tijdens de
intocht in Rijkerswoerd bij is!
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EERSTE COMMUNIE 2018
De RK Eusebiusparochie nodigt de kinderen die in groep 4 van de basisschool zitten uit om
volgend voorjaar mee te doen aan de voorbereidingen en viering van de Eerste Communie.
De Eerste Communieviering voor kinderen uit Arnhem Zuid is gepland op zondag 27 mei 2018
in de Lucaskerk te Elden. Bij een groot aantal aanmeldingen zijn er op deze dag twee vieringen.
Op donderdag 18 januari 2018 van 20.00 tot 21.30 uur is er voor ouders/verzorgers een
informatieavond. Op deze avond wordt inhoudelijk ingegaan op de betekenis van de Eerste
Communie en wordt informatie gegeven over het voorbereidingstraject.
Vanaf februari wordt een aantal voorbereidingsbijeenkomsten gehouden met de
communicantjes, waarbij we toewerken naar een feestelijke Communieviering op 27 mei.
Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website: www.eusebiusparochie.nl
Opgave voor de Eerste Communie kan door het inschrijfformulier op de website in te vullen. U
kunt ook bellen met het parochiesecretariaat: 026-4424567.
Aanmelden is mogelijk tot 10 januari 2018.
Werkgroep Eerste Communie Arnhem Zuid
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