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Met ingang van dit schooljaar werken wij met het continurooster. Dit houdt in dat alle leerlingen tijdens
de lunch op school blijven en op school eten. Denkt u eraan uw kind naast eten en drinken voor de
fruitpauze ook eten en drinken voor de lunch mee te geven?

Personele mededelingen
- Met ingang van 1 september 2017 heeft Paulien de Haan er voor gekozen om levensloopverlof op te
nemen. Dit houdt in dat zij vervangen zal gaan worden door Anouk van Korlaar. Anouk zal op dinsdag
in groep 6PLA en op donderdag en vrijdag in groep 4MAR staan.
Met ingang van 28 augustus zal Odette vervangen worden door Merel Jas. Odette start met reintegreren en zal daardoor af en toe op school zijn.
Liesbeth zal in verband met rugklachten op de maandag en de
dinsdag worden vervangen door Patricia van Kalkeren.
Het kantoor van de administratie is verhuisd naar beneden
(voormalig IB-kantoor) en boven zit Annemiek van der Leer (IB).
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Luchtklimaat
In de afgelopen en komende maanden zullen, in en rondom de school, werkzaamheden worden
verricht ter verbetering van de luchtkwaliteit. In de zomervakantie zijn de lokalen als eerste hierop
voorbereid, vervolgens zal de herfstvakantie benut worden om de voorzieningen in de gangen aan te
brengen. Tijdens de gehele periode vanaf heden tot het einde van de herfstvakantie zullen aan de
buitenzijde van het gebouw ook de benodigde voorzieningen worden aangebracht.
Gedurende de realisatie zullen wij er natuurlijk voor zorgen, dat u zo min mogelijk overlast hiervan
ondervindt en de veiligheid van eenieder gewaarborgd is en blijft.
Na de herfstvakantie zal de nieuwe Luchtbehandelingsinstallatie in bedrijf worden gesteld en de
luchtkwaliteit enorm verbeterd worden (Norm: Frisse Scholen klasse B), met als gevolg:




Verlaging gezondheidsklachten van leerlingen en personeel,
Minder ziekteverzuim van leerlingen en personeel,
Verhoging welzijn en verbetering (leer/werk) prestaties van leerlingen en personeel.

Al met al kunt u dan de komende jaren genieten van een echte Frisse School.
Met vriendelijke groet,
Arnold de Goijer
Adviseur
Vakanties 2017/2018
Vakanties

Eerste dag

Laatste dag

Herfstvakantie

14 oktober 2017

22 oktober 2017

Kerstvakantie

23 december 2017

7 januari 2018

Voorjaarsvakantie

10 februari 2018

18 februari 2018

Tweede paasdag (+ extra
dag)

2 april 2018

3 april

Meivakantie

27 april 2018

13 mei 2018

Tweede Pinksterdag

21 mei 2018

Zomervakantie

7 juli 2018

19 augustus 2018

Jaarkalender

Wanneer u de jaarkalender graag op papier wilt, kunt u deze
ophalen bij Rob Lingier.
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Kinderfysiotherapie
Even voorstellen: Ik ben Sylvia Veenvliet en ben
Kinderfysiotherapeute bij Fysio-dynamiek. Ik werk op
onze praktijklocatie (de praktijk) in Rijkerswoerd en zal
na de vakantie ook starten binnen deze school.
Wanneer er vanuit school en/of ouders een hulpvraag
is met betrekking tot de motoriek kan er een aanmelding
bij mij plaats vinden.
De leerkracht of IB-er geeft de ouders dan een aanmeldingsformulier dat u kunt invullen met de gegevens van uw kind.
U geeft daarmee dan toestemming voor behandeling op school.
Ook kunt u rechtstreeks bij mij aanmelden.
Door op school te behandelen kunnen wij goed overleggen met
de leerkracht, maar ook de ouders blijven betrokken.
In principe behandelen we op school als de hulpvraag te maken
heeft met het functioneren op school. Dus bijvoorbeeld;
Als het kind moeite heeft met:
 het aanleren van de pengreep
 knippen, handvaardigheid, kleutervaardigheden
 schrijven en het aanleren van letters en verbindingen
 werktempo
 pijn in de hand met schrijven
Ook kan er moeite zijn met grof motorische vaardigheden, (ook) dit kan een indicatie zijn voor
kinderfysiotherapie:
 moeite met gymlessen en buitenspelen
 moeite met het evenwicht, balvaardigheid
 houterige bewegingen maakt, veel valt of niet kan stilzitten
 op de tenen loopt

Ik heb heel veel zin om hier op school te starten en hoop ook hier kinderen te kunnen ondersteunen en
te helpen in hun motorisch functioneren.
Met vriendelijke groet,
Sylvia Veenvliet
Email: sylvia@fysio-dynamiek.nl
Voor verdere informatie over de praktijk of contact met de praktijk:
Gezondheidscentrum Rijkerswoerd
Cabaret 3, 6836 NE Arnhem
Website: www.fysio-dynamiek.nl
Contact secretariaat: 026-3612093 (op werkdagen van 8.00 tot 14.00 uur)
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Nog even dit.........
Boot in de Sloot
Om de vakantieperiode in stijl af te sluiten willen we op 9 september 2017 met (rubber)bootjes (zonder
motor) vanaf het einde van de Marga Klompélaan via onze eigen buitengracht naar het Winkelcentrum
Rijkerswoerd varen. Dus ruim je boot na de vakantie nog niet definitief op, maar dobber mee tijdens
deze Boot in de Sloot.
De afvaart van de niet gemotoriseerde bootjes vanaf de vijver van wooncomplex Het Bastion bij het
Stuitbos is tussen 19.00 en 20.00 uur. Deelnemers zijn 12 jaar of ouder en hebben een zwemdiploma.
Ben je jonger dan 12 jaar dan doe je mee onder verantwoordelijkheid van een volwassene in de boot.
Als de activiteit door weersomstandigheden zou worden afgelast, krijg je hiervan per mail bericht als je
je hebt aangemeld via onderstaand aanmeldingsformulier. De afvaart en de aankomst worden
muzikaal opgeluisterd door Shantikoor Alle Hens uit Driel.
Tot ziens,
Werkgroep Cultuur Rijkerswoerd
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