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Bedankt!
Lea 2
De kleuters werken tot de meivakantie
over cowboys en indianen.
De vitrinekasten zijn ook weer
helemaal in deze stijl aangekleed.
Het ziet er prachtig uit!!
Bedankt, Mieke en Marianne!!

17 april 2015

Koningsdagactiviteiten winkelcentrum
Fotograaf gezocht!
Artez

CITO eindtoets
CITO eindtoets
CITO eindtoets
Groep 1 t/m 4 vrij
Koningsdag – Alle groepen vrij
Overblijfbonnen Lea 1
Continurooster
Meivakantie

18 April start buitenspeelseizoen
Lea 1
Hou je van spelen? Kom dan naar de start van het buitenspeelseizoen bij Speelgoeduitleen Het
Speelpunt, Pythagorasstraat 9 in Rijkerswoerd.
Op zaterdag 18 april tussen 10:00 - 13:00 uur kunnen kinderen en hun (groot)ouders binnenlopen en
nieuw speelgoed uitproberen. Op een stempelkaart worden alle activiteiten afgetekend: spelletjes,
springkussen, schminken, ranja. Er is ook een baby/peuterspeelhoek. Met een volle stempelkaart krijg
je een goodybag.
Om 11 uur onthullen de winnaars van de prijsvraag het nieuwe buitenspeelgoed dat is aangeschaft uit
de opbrengst van de Jantje Beton collecte. Daarmee gaat het buitenspeelseizoen van start en kan
iedereen weer buitenspeelgoed van Het Speelpunt lenen. Ben jij klaar voor de start? Meer informatie:
www.speelpunt.nl.
Met speelse groeten,
Margré Mollink
PR-commissie
T: 06 446 44 224
Stichting Speelotheek Het Speelpunt
Pythagorasstraat 9, Rijkerswoerd
Postbus 4165
6803 ED ARNHEM
www.speelpunt.nl

Gevonden voorwerpen
Lea 2
De gevonden voorwerpen liggen van 28 april t/m 30 april op de tribune.
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Bericht van juf Pauline Essers
Lea 2
Woensdag 1 april werd bekend gemaakt, dat ik (Pauline Essers, juf van groep 6) ga werken op een
andere school. Verschillende mensen hebben mij gevraagd waar ik naar toe ga. Dat vind ik leuk om te
vertellen.
Zoals jullie weten hebben wij 1 keer per jaar een studiedag met alle scholen van de Basis. Vorig jaar
kregen wij tijdens deze studiedag gelegenheid om te kijken op andere scholen. Ik wilde graag op de
Piramide kijken. En zo geschiedde. Het was een hele andere manier van onderwijs geven, die mij ook
aansprak. Niet veel later was er gelegenheid om daar te solliciteren. Wat een geluk had ik. Na een
aantal gesprekken en nog een paar bezoekjes op die school, is besloten dat ik daar mocht werken.
Wel gek. Ik werk nu 13 jaar op de Lea Dasbergschool en heb het hier altijd goed naar mijn zin gehad.
En toch ga ik nu weg, een nieuw avontuur tegemoet…
Pauline Essers
Superhelden
Lea 2
Groep 5 (De Klavers) hebben een tekenopdracht gedaan. De kinderen moesten een superheld
tekenen. De resultaten zijn in de klas te bewonderen op de ramen. Zie hieronder enkele resultaten.
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Bezoek bureau Halt op 8-4-2015
Lea 2
Woensdag 8 april is bij de groepen 8 van Lea 2 een vrouw langs geweest van bureau Halt en we
hebben dingen geleerd over jeugdcriminaliteit. We hebben het gehad over kleine dingen maar ook over
grote misdaad, over winkeldiefstal, vandalisme en nog meer. Ook hebben we geleerd dat wat je
gedaan hebt een bepaalde straf verdient en dat je onder de twaalf niet bij bureau Halt komt.
En ze had 2 verhalen verteld als voorbeeld. En dat je bij bijvoorbeeld winkeldiefstal 3 keer een gesprek
hebt met bureau Halt, dat je ouders worden gebeld, dat je sorry moet zeggen, moet betalen en een
werkstraf krijgt. Het was een leerzaam uurtje en we kregen ook een werkblad waar we op moesten
schrijven hoe we nee moesten zeggen als iemand je vraagt iets te stelen en over hoe je iemand erbij
betrekt.
Gemaakt door: Owen Baltissen
Bureau Halt
Op 8 april is een mevrouw van Bureau Halt in onze in klas geweest. Zij heeft ons informatie gegeven
over Halt met een powerpoint en een filmpje. Die informatie ging over de gevolgen van kleine
misdrijven en wat die kleine misdrijven kunnen zijn zoals winkeldiefstal en een bushokjesruit vernielen
etc. Ze heeft ons duidelijk vertelt wat ze bij halt doen en waar je aan moet voldoen, wat voor straffen je
kunt krijgen en waarom. Ikzelf heb hier echt iets van geleerd en vindt het goed dat Halt dit soort
presentaties doen.
Splinter (groep 8, Astronauten)
Koningsdagactiviteiten bij Winkelcentrum
Lea 1 en Lea 2
Op maandag 27 april zal op en rond het Winkelcentrum Rijkerswoerd het bol staan van de vele
activiteiten die hier georganiseerd worden voor jong en oud. Dankzij de nieuwe samenwerking tussen
de wijkvereniging, winkeliersvereniging en voetbalvereniging ESA is er een uitgebreid programma
waaraan ook Rijnstad en Jeugdland een bijdrage leveren.
Het programma bestaat uit o.a. fietsen tegen de klok, luchtkussen, speedcheck, pannavoetbal,
boksbal, ballenbad, duivenschieten, kruisboogschieten, wervelwind, enveloppenspel, en nog veel
meer.
Kleedjesmarkt
Voor de kinderen is er ook een kleedjesmarkt. Heb je nog oude spulletjes waar je niets mee doet?
Probeer ze dan te verkopen. Neem zelf een kleedje mee. De deelname hieraan is gratis.
Ook kunt u waterfietsen en genieten van een hapje en drankje en er is muziek.
De festiviteiten beginnen om 11.00 uur en duren tot 15.00 uur.
Wijkcoach op school
Lea 2
De wijkcoach zal regelmatig op school zijn. Wanneer u haar wilt spreken kan dat op donderdag 23 april
tussen 9.00 en 11.00 uur. Zij zit in de kamer van de directie. U kunt haar natuurlijk ook bellen of mailen
om een afspraak te maken.
sabrina.van.mullem@wijkteamsarnhem.nl
06-82059064
Fotograaf gezocht!
Lea 1 en 2
De Lea Dasbergschool is op zoek naar een semiprofessionele/hobbyfotograaf om eenmalig foto’s van
situaties met kinderen op school te maken. Misschien is er wel een ouder die zin heeft om hier iets
leuks van te maken. Dus: kunt u goed fotograferen en heeft u wat tijd over, meldt u zich dan alstublieft
bij directeur Johan of bij de administratie.
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Artez
Lea 2
De Astronauten en de Regenboog (groepen 8) zijn afgelopen maandag naar Artez geweest. Zij hebben
daar gekeken naar een dansvoorstelling van studenten, getiteld “Overload”. Daarna volgde een
gesprek met de makers en we sloten de ochtend af met een leuke workshop waarin we allerlei (dans-)
spelletjes hebben gedaan.
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