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Kinderpostzegels
Start Kinderboekenweek
Jaarvergadering Oudervereniging
Overblijfbonnen Lea 2
Groepen 1-4 vrij

Nieuwe kleutergroep
In overleg met het bestuur is besloten, dat er met ingang van het nieuwe jaar (januari 2015) een
nieuwe kleutergroep zal gaan starten. Dit zal ook een gecombineerde kleutergroep 1/2 zijn. De drie
kleutergroepen zijn al behoorlijk vol en gaan richting de 30 leerlingen.
Krentenbaard
Op Lea 2 is krentenbaard geconstateerd. Dit is een bacterie die besmettelijk is. Wij hebben navraag
gedaan bij de GG&GD. Kinderen hoeven niet thuis te blijven. Wel is persoonlijke hygiëne op school
en thuis belangrijk. De school let hier nu extra op. Zorgt u ervoor dat uw kind goed zijn handen
wast? Andere tips kunt u vinden op internet.
Presentatie onderzoeksrapport BMC
Afgelopen dinsdag heeft het bureau BMC het onderzoeksrapport over de school aan het team
gepresenteerd. Voor de zomervakantie zijn er klassenbezoeken gedaan en documenten bekeken.
In een uitvoerig rapport geeft BMC aan op welke punten de school kan verbeteren om goed
onderwijs te geven. Deze punten worden opgepakt door school en aan de hand van een plan van
aanpak dit jaar uitgezet.

Slag om Arnhem
In groep 8 (meester Paul en meester Rob) en in groep 7 (juf Erlinga) is Bas Schoel in de klas
geweest. Deze meneer heeft in Arnhem gewoond in 1944 (Slag om Arnhem) en heeft daar in de
klas veel over verteld en laten zien. Zo ging het over eten en drinken op de bon, de parachutisten,
schuilkelders en de evacuatie van mensen die in Arnhem woonden. De kinderen hebben geboeid
geluisterd.
Na afloop liet hij een folder achter over MUSEUM VLIEGBASIS DEELEN. In dit museum zijn zeer
veel materialen (vliegtuigen, uniformen, verschillende voertuigen, persoonlijke uitrusting en foto's) te
bezichtigen.
Als u en/of uw kind hierin geïnteresseerd bent, kunt u kijken op www.museumvlbd.nl of contact
opnemen per e-mail : info@museumvlbdeelen.nl.

Algemene ledenvergadering Oudervereniging en Medezeggenschapsraad
Beste ouders / verzorgers,
Woensdag 1 oktober is het weer zo ver, dan is er de Algemene Leden Vergadering van de Ouder
Vereniging en de Medenzeggenschap Raad.
Wilt u ook graag weten wat er met de door u betaalde ouderbijdrage gebeurt? Aan welke leuke
bestemmingen het wordt uitgegeven? Hoe uw geld wordt gebruikt voor activiteiten rondom uw kind?
En hierin uiteraard ook inspraak hebben?
Kom dan woensdag 1 oktober naar de Algemene Ledenvergadering van De Lea Dasbergschool.
Het begint om 19.30 uur en vindt plaats op Lea 2.
Wilt u weten wat er besproken gaat worden? De agenda van die avond is als bijlage bij deze
weekbrief gevoegd.
Hopelijk tot dan!
Namens de oudervereniging,
Mieke Breedveld
Gevonden voorwerpen
De gevonden voorwerpen liggen donderdag en vrijdag op de tribune. In het vervolg liggen de
gevonden voorwerpen op de tribune op dezelfde dag als de verkoop van de overblijfbonnen.
Jeugdbibliobus
De jeugdbibliobus staat elke donderdagmiddag van 14.45 tot 16.00 uur bij de school.

Kinderboekenweek 2014
Op 1 oktober begint de Kinderboekenweek. Het thema is
“Feest”.
We beginnen op 1 oktober met een feestelijke introductie
in de hal met de kinderen en de leerkrachten, waar we het
boek “Nog honderd nachtjes slapen“ centraal stellen.
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Daarna gaan we in de groepen aan de slag. Bij alle
groepen hangt er een lijst, waarop u zich kunt inschrijven
om in de klas van uw kind voor te komen lezen. In de
groepen 3 komen er op donderdag 9 oktober een
schrijfster en een illustratrice.
Natalie Boekhorst komt vertellen over het schrijversvak
en misschien motiveert ze toekomstige schrijvers al tot
een eerste poging om zelf een boek te schrijven. Nadat
ze de groepen 3 bezocht heeft gaat ze in de hal haar
boek signeren. Dus wie weet voor de decemberfeesten
een goed idee? Haar boek heet: ”Muis Joep en het
goud”.
Tijdens de inloopavond op donderdag 16 oktober is er in
iedere klas een plek aanwezig, waar kinderen gaan
voorlezen.
Verder zijn er bij de bibliotheek ook vaak leuke
activiteiten en “De Kinderboekwinkel” heeft ook altijd een
leuk programma.
VEEL LEESPLEZIER.

Jarigen en de klassen rond!
Iedereen, die jarig is, mag de klassen rond! Een attractie voor elk kind!
De leerkracht feliciteert en de klas ziet wie er weer een jaartje ouder is geworden!
Deze klassenbezoekjes zijn alleen leuk als de leerkracht echt even tijd en aandacht voor de jarige
heeft, dus op het moment dat de klas pauze heeft.
Daarom gaan leerlingen voortaan alleen op de eigen gang de klassen rond.
En natuurlijk niet meester Jaap en juf Anita vergeten …
English for Kids starts October 1st
In oktober begint weer een nieuwe thema voor de kinderen van English for Kids. Met native speaker
Ronnie Stafford leren de kinderen spelenderwijs nieuwe Engelse woordjes. "Our English lessons are
lots of fun" met o.a. leuke liedjes, English BINGO en de “English for Kids activity sheet”. De kinderen
leren ook in zinnetjes te spreken met een echte Engelse uitspraak. Tijdens de les oefenen de
kinderen veel met de “th” en andere moeilijke medeklinkers in de Engelse taal.
Het blok van 11 lessen op de Lea 2 kost € 143 incl. activiteitenmapje.
2L -- groep 4*, 5 en 6 -- woensdag: 1 okt t/m 17 dec -- tijd: 12.30 -13.30 uur
(*geschikt voor een groep 4 kind die al een beetje Engels spreekt)
1L -- groep 3 en 4 -- woensdag: 1 okt t/m 17 dec -- tijd: 13.30 -14.30 uur
Voor inschrijven stuur een email naar info@englishforkids.nl
(vermeld -- naam, leeftijd, groep en cursus 1L of 2L)
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