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Wij wensen jullie een fijne dag
Gastles: van mond tot kont
Woensdag 27 november hadden de groepen 6, 7 en
8 een interessante gastles van dokter Marcel van het
Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem. Dokter Marcel is een
maag-, darm, leverarts en hij heeft een boekje
geschreven: Van mond tot kont. Hij gaf in de drie
klassen een leuke gastles over het spijsverteringskanaal. Wat is de weg die eten volgt van begin tot het
einde?
Hij gebruikte hier een speciale pop voor en pakkend
materiaal wat het allemaal heel inzichtelijk maakte!
Als klap op de vuurpijl kregen alle leerlingen uit de
klassen ook nog het eigen, door hem zelf geschreven
boekje!
Dokter Marcel, bedankt voor dit erg leuke initiatief!!

Sinterklaasje kom maar binnen….
Sint komt op 5 december een bezoek aan onze school brengen. Om tien voor half
negen staan alle leerkrachten op het kleuterplein. De kinderen kunnen zich daar bij hun
leerkracht voegen. Wanneer u, als ouder, de komst van Sinterklaas wilt afwachten dan
wordt u gevraagd om achter alle leerlingen te gaan staan. Als Sinterklaas is gearriveerd
zal hij worden welkom geheten door juf Loes. Daarna gaan de kinderen naar hun eigen
klas.
De groepen 1, 2, 3 en 4 krijgen beurtelings de Sint op visite. Vervolgens brengt de Sint
een bezoek aan de oudere groepen. Het wordt vast weer een super gezellige dag.

Op 5 december hebben de groepen 1-2-3 en 4 om 12.00 uur vrij.
Informatie voor de groepen 5-6-7 en 8
Wij weten allemaal hoe druk Sinterklaas het deze dagen heeft. Daarom is er een afspraak gemaakt met de
kinderen uit de groepen 5-6-7 en 8 dat zij de Sint een handje zullen helpen. Ieder kind zorgt voor een cadeautje,
surprise en gedicht voor een ander kind uit hun klas. De ouders van deze kinderen hebben daarover op 14
november via Mijnschoolinfo een mail gehad.
Op donderdag 5 december gaan we als volgt te werk
● de kinderen uit de groepen 5-6-7 en 8 nemen de surprise met cadeautje en
gedicht mee naar school
● het is handig om de surprise in een plastic zak of vuilniszak te verpakken om
te voorkomen dat het op het plein al zichtbaar voor anderen is. (Als het niet
kan ivm grootte dan is het niet heel erg.) Op de surprise zelf moet duidelijk
leesbaar zijn voor wie de surprise is (dus niet op de zak die eromheen zit).
● vanaf 8.00 uur tot 8.15 uur kunnen de kinderen de surprises naar boven
brengen. De zijdeur is vanaf 8.00 uur open. Om de beurt brengen de kinderen
hun surprise naar boven en leggen die in hun klas. Hier halen ze de zak eraf
en daarna gaan ze weer zo snel mogelijk naar buiten zodat de volgende
leerling de klas in kan.
● Het is fijn als de kinderen wel op tijd zijn omdat het best veel tijd kost om alle surprises naar binnen te
brengen.
● Als alle surprises binnen zijn gaan we buiten op het kleuterplein, bij de eigen groep, wachten of
Sinterklaas ons dit jaar ook een bezoek zal brengen ...

Nog een paar helpende handjes voor kerst gezocht!
We zijn heel erg blij met alle hulp die al is aangeboden om de
voorbereidingen en de kerstviering op 18 december sfeervol en goed
te laten verlopen.

Wij zoeken nog wel wat extra hulp voor het volgende:
- Opbouwen ‘s ochtends van 08.30 tot 12.00 uur
- Opbouwen ‘s middags van 12.45 tot 16.00 uur
- Assisteren keuken: 17.00 uur aanwezig tot 20.30 uur.
- Opruimen na afloop vanaf 20.00 uur.
Voor het keukenteam geldt vol = vol.
Wilt u wel helpen met opbouwen maar kunt u niet de hele ochtend of
middag? Geen probleem, we zijn blij met alle hulp!
Wilt u zich nog opgeven om te helpen
op 18 december (de dag van het
kerstdiner)? Stuur dan een mail naar
onze eventmanager lisandra.vanrooijen@debasisfluvius.nl.
Graag in deze mail even aangeven voor welk onderdeel u zich opgeeft?
Vast bedankt!
Heeft u uw bijdrage aan het kerstdiner al betaald??
Dit jaar hebben we weer gekozen voor een kerstdiner met de hele school.
Dit keer hoeft u voor het kerstdiner niets te maken maar
vragen wij u een bijdrage van Euro 3,00 per kind.
Op 26 november j.l.heeft uw kind een envelop mee naar huis
gekregen met zijn/haar naam erop. Wanneer u de envelop
met de 3,00 Euro nog niet heeft ingeleverd bij de leerkracht
van uw kind, dan vragen wij u dat nog deze week te doen.
Vast bedankt voor uw medewerking

Stagiaires in de school
Deze week stellen zich opnieuw 2 stagiaires aan u voor.
Mijn naam is Marit van Malsen. 3e jaars student onderwijsassistent.
Sommige mensen zullen mij misschien wel herkennen! Ik liep 2 jaar
geleden namelijk stage in groep 3 bij juf Marjolein! Dit jaar ben ik tot
juni te vinden bij de kleuters. Mijn hobby is paardrijden, dit doe ik
dus ook 7 dagen per week! Verder ben ik fan van dieren en van
winkelen.
Ik ben Amy Reuterink, 21 jaar en ik ben geboren in Doetinchem. Ondertussen
woon ik alweer 3.5 jaar in Nijmegen voor mijn studie academische lerarenopleiding primair
onderwijs (ALPO). Op dit moment ben ik vierdejaars student en ik zal daarom vanaf nu tot het
einde van het schooljaar mijn LIO-stage lopen in groep 5 bij juf Meike. Tot aan de kerstvakantie
zal ik alleen op maandag in de klas zijn maar na de vakantie zal ik er ook elke dinsdag te vinden
zijn. Ik hoop dit jaar veel bij te leren en mijn kennis in te kunnen zetten in de klas!

Nieuws uit de directiekamer
3e Kleutergroep
Wat fijn om te melden dat wij na de kerstvakantie
met een 3e kleutergroep kunnen beginnen. Ook
dat wordt een combinatiegroep 1/2. Elke groep
heeft dan ongeveer 22 kleuters. Daarmee komt er
ook wat meer aandacht en tijd voor de kinderen.
Op dit moment zijn we druk met sollicitatiegesprekken met mogelijke kandidaten die deze
groep kunnen gaan draaien. Zodra hier meer duidelijkheid over is wordt u hierover
geïnformeerd.

Samen zorgen voor een veilige school
Op onze school zijn ouders welkom. Ook in de hogere groepen is het prima dat ouders af en toe meelopen naar de
klas. Dat betekent wel dat het 's morgens in de gangen erg druk is. Met name in het gangetje voor en bij de klas
van juf Sytske is het een gekrioel van kinderen en ouders.
De veiligheid van onze kinderen is natuurlijk ook belangrijk; daarom
hebben we een paar regels. Omdat daar de laatste tijd wat
onduidelijkheid over is, wil ik deze graag onder uw aandacht brengen.
De voordeur bij het kleuterplein is voor alle kinderen die beneden zitten.
De zijdeur voor de kinderen die boven zitten. We vragen u om de
tussendeur bij het lokaal van groep 1/2a van juf Sytske niet te
gebruiken, omdat het voor dat lokaal het dan té druk en té
onoverzichtelijk wordt.
Een uitzondering willen we maken voor de kinderen die boven zitten, en
met hun ouders en hun jongere broertje/zusje door de voordeur naar
binnen zijn gegaan. Zij hoeven niet buitenom te lopen, maar mogen
(maar dan zonder ouders) door de binnendeur naar boven. Op deze manier hopen we het voor iedereen veilig en
gezellig te houden. Vast dank voor uw medewerking.
Leerlingenraad gaat de strijd aan met de vieze toiletten
Op verzoek van de leerlingenraad is tijdens hun vergadering ook juf Priscilla
aangeschoven. Zij is onze steun en toeverlaat als het om de schoonmaak van onze
school gaat.
Maar zij is er niet alleen verantwoordelijk voor dat onze toiletten schoon zijn en blijven.
Daar zullen wij allemaal ons best voor moeten doen!
De leerlingenraad heeft de volgende afspraken gemaakt die ook in de groepen zijn
besproken:
● jongens gaan tijdens het plassen ook zitten
● je mag alleen op je eigen wc
● er wordt onderzocht of het (financieel en praktisch) haalbaar is om tussen de
middag een extra schoonmaak van de toiletten te realiseren.
● We gaan weer met stickers werken voor schone wc's. Het is geen wedstrijd.
Iedere groep die de kaart vol heeft krijgt een beloning.
En die beloning is: een kwartier langer buiten spelen.
25 November zijn we hiermee begonnen.

Flits & Knal!
Een gekke professor van Mad Science is op
12 november langs de klassen geweest.!
Na dit leuke & leerzame bezoek kunnen de
leerlingen van groep 3 t/m 8 zich nu inschrijven
voor onze naschoolse wetenschap en techniek
cursus.
De cursus is op dinsdag om 14:45, vanaf
7-1-2020. De lessen duren een uur.
Dit jaar gaan we aan de slag met Natuurlijke
Natuurkunde! Tijdens de 6-weekse cursus staat
elke week een ander thema centraal, met onder
andere lessen over licht en geluid, magnetisme,
scheikunde, en optische illusies.

Of Dat het neit uit mkaat in wlkee vloogdre de ltteers in een wrood saatn, als de eretse en de ltaatse ltteer maae op
de jiutse patals saatn.
Nu al nieuwsgierig? Kijk voor een overzicht van data en tijden op onze website inschrijven.mad-science.nl
en klik op inschrijven. Kies daarna voor Naschoolse cursus, Gelderland, Arnhem, De Kempenaer Arnhem,
groep 3 tot en met 8.

Inschrijven kan nog
tot 09-12-2019.
VOL=VOL

