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Met ingang van het nieuwe jaar én met oog op de toekomst is er nu één
nieuwsbrief voor beide locaties.
In deze editie:
Kalender
Taalverkennen en het doel van de dag
Gymlessen Gladiolen
Halfeest Gladiolen en Satellieten
Uit groep 3 Gladiolen
Schoolfotograaf
Veiligheid op het plein

Kalender
Lea 1 en 2
Maandag 2 maart
Dinsdag 3 maart
Woensdag 4 maart
Woensdag 11 maart
Vrijdag 13 maart
Woensdag 1 april
Donderdag 16 april en 17 april

Schoolplein pimpen
Extra ouderavond op woensdag 1 april
Betaling schoolreis
De Planeten hebben zich een breuk gegeten
Muziekles bij de harmonie
Nieuwe groep English for Kids
Opvoedcursus voor ouders van pubers

Overblijfbonnen Lea 1
Overblijfbonnen Lea 2
Halfeest Gladiolen en Satellieten
Studiedag: alle leerlingen zijn vrij
Groep 1 t/m 4 zijn vrij
Extra ouderavond
Schoolfotograaf op Lea 2 (17 april broertjes en zusjes)

Taalverkennen en het doel van de dag
Lea 1 en 2
In de vorige weekbrief is al iets geschreven over de opzet van de les bij de taalmethode.
De les begint klassikaal, waarbij het doel van de les wordt vermeld. De kinderen weten nu, wat zij die
les gaan leren. Over het doel van de les ga ik nu iets meer schrijven.
Het doel wordt op verschillende manieren aangeboden:
 Het doel kan staan op het bord waar het dagrooster staat beschreven.
 Het doel kan hangen in de klas op de verschillende instapkaarten.
 Het doel staat in ieder geval bij iedere les beschreven in het leerlingenboek of –werkschrift.
De leerkracht zal bij aanvang van de les altijd het doel benoemen en bespreken met de kinderen.
Zien en horen wat je gaat leren!
Vanuit dit doel wordt de inhoud van de les bepaald.
Aan het einde van de les zal de leerkracht altijd vragen, of het doel gehaald is. Dit wordt mondeling
gecontroleerd en met een zogenaamde uitstapkaart, waarbij het kind zelf kan controleren of het doel
begrepen is.

Het is voor leerlingen altijd prettiger, om te weten wat je gaat doen en waarom. Zo wordt de
betrokkenheid bij de les extra vergroot.
Thuis kunt u vragen, wat op school geleerd is bij Taal, oftewel wat het doel was voor die dag.

Gymles Gladiolen
Lea 2
De Gladiolen krijgen nu op dinsdag en donderdag gym. Op dinsdag van Juf Maud, juf Carlin en juf
Daphne en op donderdag gewoon door juf Odette.
Halfeest Gladiolen en Satellieten
Lea 2
Op woensdag 4 maart is er een halfeest van de Gladiolen en Satellieten. Het thema is: “Een kind kan
de was doen”.
Uit groep 3 Gladiolen

Schoolfotograaf
Lea 2
De schoolfotograaf komt op Lea 2 op donderdag 16 en vrijdag 17 april. Op 17 april voor alle broers en
zussen.
Veiligheid op het plein
Lea 1 en Lea 2
Er zijn altijd veel verkeerbewegingen op en rond het schoolplein. Met name rond het begin en het
eind van de schooldag. Verzoek aan een ieder om de veiligheid van een ieder zoveel mogelijk in acht
te nemen. Zo nu en dan maken scooters gebruik van het voetgangersgebied, dit levert soms
gevaarlijke situaties op. Uitdrukkelijk verzoek om dit niet (meer) te doen.

Schoolplein pimpen
Lea 1 en Lea 2
In de vorige nieuwsbrief is al gesproken over de plannen om het schoolplein van Lea 2 aan te
passen. De ‘voorlopige’ werkgroep, die bezig is met de voorbereidingen, heeft een vraag aan ouders
van de school:
- Bent u een ouder die een kunstzinnige achtergrond heeft of zelf kunstenaar is?

2

- Bent u een ouder met een financiële achtergrond of kennis op dat vlak?
Zo ja, dan zouden u misschien iets kunnen betekenen voor het verfraaien van het schoolplein!
Neem contact op met Johan Bosma j.bosma@leadasbergschool.nl of Karin Wolffenbuttel
karin.wolffenbuttel@hotmail.com

Extra ouderavond op woensdag 1 april
Lea 1 en Lea 2
Op 1 april zal er een extra ouderavond komen, waarin u op de hoogte wordt gebracht van de stand
van zaken in school. Er zijn een aantal vernieuwingen en veranderingen ingezet. Hoe staat het
daarmee? Mogelijk zal een taalspecialist hierover vertellen.
Er zal een toelichting komen op de resultaten van de school. Ook zullen we kijken naar volgend
schooljaar: Eén Lea Dasbergschool. We zullen dan de voorlopige verdeling van groepen en
groepsgroottes aan u voorleggen.

Betaling schoolreis
Lea 1 en 2
In juni gaan onze groepen 1 tot en met 7 weer op schoolreis! Wij zijn er wederom in geslaagd onze
schoolreisbijdragen niet te verhogen. De prijs blijft net als voorgaande jaren 25 euro. U kunt op twee
manieren betalen. U kunt 25 euro overmaken naar rekeningnr. (IBAN) NL16INGB0000558646 t.n.v
Evenementen Lea Dasbergschool en vergeet dan niet naam en groep van uw kind te vermelden.
U kunt ook contant betalen bij de leerkracht van uw kind. Als uw kind in het bezit is van een Gelrepas
kunt u dit aangeven bij de leerkracht van uw kind. U wordt op een later tijdstip uitvoerig geinformeerd
over de schoolreizen. Mogen wij op een snelle betaling rekenen?

De Planeten hebben zich een breuk gegeten en dronken daarbij een bekertje thee
Lea 2
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Muziekles bij de harmonie
Lea 1 en 2
Muziekvereniging Crescendo uit Elden heeft ons een bericht gestuurd voor iedereen die in groep 4, 5
of 6 zit en interesse heeft om muziek te (leren) maken en basiskennis op te doen van het notenschrift.
Dat kan met blokfluit, trommel of een ander instrument. Voor gevorderden zijn er diverse emsembles
om samen muziek te maken. Voor meer uitgebreide informatie kunt u contact opnemen met het
secretariaat van de vereniging: info@crescendo-elden-arnhem.nl of 06 -15 50 47 85. Website:
www.crescendo-elden-arnhem.nl.

Nieuwe groep English for Kids
Lea 1 en 2
Vanwege extra belangstelling begint een nieuwe groep English for Kids.
Engels 1L (groep 3 en 4), is vol maar vanwege extra belangstelling gaat een nieuwe groep 1L_A
starten op 4 maart.
Engels 2L (groep 5, 6 en 7) begint volgende week met een nieuwe thema dus het is nog mogelijk om
op 4 maart in te stromen bij deze leuke groep.
Ontdek hoe "fun" het is om spelenderwijs Engels te leren van een "native speaker".
Een blok van 8 lessen op de Lea Dasberg 2 kost € 108 incl. activiteitenmapje.
2L -- groep 5, 6 en 7 -- woensdag: 4 maart t/m 22 april -- tijd: 12.30 -13.30 uur.
1L_A -- groep 3 en 4 -- woensdag: 4 maart t/m 22 april -- tijd: 13.40 -14.40 uur.
Voor inschrijven stuur een email naar info@englishforkids.nl
(vermeld: naam, leeftijd, groep en cursus 2L of 1L_A)
Opvoedcursus voor ouders van pubers
Lea 1 en 2
GGD Gelderland-Midden start weer met een cursus voor ouders van pubers van 12 tot en met
16 jaar. De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten en wordt gegeven door 2 jeugdverpleegkundigen.
Waarom een cursus voor ouders van pubers?
In de puberteit verandert veel, zowel voor pubers als voor hun ouders. Kinderen ontwikkelen een
eigen mening en nemen niet meer alles van ouders aan. Ze worden zelfstandiger en gaan steeds
meer hun eigen weg. Hoe begeleidt u dat proces als ouder op een positieve manier? In de cursus
‘Beter omgaan met pubers’ komen de leuke en lastige kanten van het omgaan met pubers aan bod.
De cursus is bedoeld als steuntje in de rug voor vaders en moeders van pubers. Als ouder kunt u
steun en herkenning vinden bij elkaar en leren van elkaars ervaringen.
Waar en wanneer zijn de bijeenkomsten?
De bijeenkomsten worden gehouden in Arnhem op maandag- en dinsdagavond: 3, 9, 17, 23 en 30
maart 2015, van 19.30 - 21.30 uur aan de Schelmseweg 93, te Arnhem. Inschrijven kan tot een week
voor aanvang van de cursus. Belangstellenden kunnen zich aanmelden per e-mail (ggd@vggm.nl) of
door te bellen met telefoonnummer 088-3556000.
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