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Kalender
Woensdag 10 september
Vrijdag 19 september
Woensdag 24 september

Nieuwsbrief
Lea 2

10 september 2014

Groepsouderavond
Groep 1-2 vrij
Kinderpostzegels

Groepsouderavond
Vanavond is de groepsouderavond. Het is belangrijk dat u weet wat en hoe uw kind leert op school.
Zo kunt u uw kind beter ondersteunen bij haar of zijn ontwikkeling.
Het programma ziet er als volgt uit:
19.00 uur: Inloop met koffie.
19.15 uur: Welkom door Johan Bosma, (interim-)directeur.
19.30 uur: Bezoek aan de klassen, waarbij u een keuze maakt naar welke groep u gaat.
20.30 uur: Einde van de groepsouderavond.
Nieuwsbrief
De nieuwsbrief verschijnt vanaf heden 1 x per 2 weken op woensdag.

De kleuren van de Kameleons
Vanaf maandag 8 september gaan we bij de kameleons over Kleuren werken en staat er iedere dag
een kleur centraal. De kinderen mogen deze dag in hun kleding aanpassen aan de kleur van de
dag. Ook mogen ze spullen meenemen met de kleur van de dag.
De dagen zien er als volgt uit:
Maandag: Groen
Dinsdag: paars
Woensdag: blauw
Donderdag: geel
Vrijdag: rood

Stagiaire Satellieten
Vanaf 4 september 2014 tot januari 2015 loopt Sirin Sivridag bij ons
stage. Dit is een oud-leerlinge van de school, die een opleiding volgt in
de richting Zorg en Welzijn. Zij zal aanwezig zijn op de donderdagen
en vrijdagen. Wij wensen haar een prettige, leerzame stage
De Satellieten

Stagiaire Planeten
Hallo, mijn naam is Shaya en ik ben 19 jaar oud. Ik volg de opleiding onderwijsassistent aan het
RijnIJssel te Arnhem. En zit nu in het tweede leerjaar. Ik loop 3 dagen per week stage op de Lea
Dasbergschool. Namelijk op de maandag, donderdag en vrijdag. En ik ben erg blij dat ik tot eind
januari 2015 stage mag lopen bij de Planeten.

Luizencontrole
Welke ouders willen komen helpen bij de luizencontrole? De luizencontrole gebeurt ongeveer 5 keer
per schooljaar in de weken na de vakanties. U kunt zich opgeven via de leerkrachten.
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