Dalton Samenwerkingsschool De Schans
Een, 15 september 2016

Opening
Zoals u reeds heeft kunnen lezen in de speciale openingsnieuwsbrief is het morgen zover: de officiële
opening van het prachtige gebouw; De Schans!
Deze feestelijke gebeurtenis wordt zowel door en voor ‘Het buurthuis’ als onze ‘Dalton
Samenwerkingsschool’ georganiseerd. Om 15:30 uur worden de kinderen in de klas verwacht met een
wit (T-)shirt aan. Daarna gaan ze onder begeleiding van de groepsleerkracht naar buiten. Dan volgt
een openingswoord en een openingslied. Na de openingsact om 16:09 uur krijgen de kinderen in de klas
een ijsje. Tijdens het officiële gedeelte blijven de kinderen in de klas. U bent van harte welkom om
het officiële gedeelte in de sporthal bij te wonen. U kunt dan na afloop (rond 17:00 uur) uw kind(eren)
uit de klas ophalen. U kunt er ook voor kiezen om direct na de opening, nadat er een ijsje is
uitgedeeld, uw kind(eren) uit de klas(sen) op te halen.
We wensen iedereen alvast heel erg veel plezier tijdens de opening,
maar ook bij alle andere activiteiten die er komend weekeinde zullen
worden georganiseerd.
Schoolkorfbaltoernooi
Woensdagmiddag 21 september 2016 doen we met een aantal teams mee met het jaarlijkse
schoolkorfbaltoernooi, georganiseerd door korfbalvereniging Des te Norg.
Het toernooi voor de kinderen van groep 3 tot en met 8 begint om 13.30 uur.
Rond 17:00 uur zal het toernooi afgelopen zijn.
Hoofdluis
Er is weer gecontroleerd op hoofdluis. Helaas zijn de volgende groepen nog niet ‘luisvrij’: 1/2, 3/4,
5/6. We willen u nogmaals vragen om uw kind(eren) regelmatig te controleren. Mocht u zelf luizen
en/of neten vinden bij uw kind(eren), geeft u dat dan ook even door aan de groepsleerkracht?
Schoolkorfbaltoernooi
Kinderpostzegels
Leerlingen van groep 8 komen binnenkort, vanaf woensdag 28 september, weer langs om de nieuwste
kinderpostzegels, kaarten en pleisters te verkopen. De Kinderpostzegelactie is uniek in de wereld.
Door de actie leren Nederlandse schoolkinderen om iets over te hebben voor (kwetsbare) kinderen
die het minder goed hebben. Het motto is dan ook: voor kinderen, door kinderen.

Klassennamen
Aan het begin van het schooljaar worden voor iedere klas klassennamen bedacht door de kinderen. In
de gezellige klassen is dit inmiddels al goed te zien. Dit schooljaar hebben de kinderen, samen met de
groepsleerkracht, gekozen voor de volgende namen:
Groep 1-2 : de lachende leeuwen
Groep 3-4: de grappige giraffen
Groep 5-6: de coole apen
Groep 7-8: de te gekke gekko's
Belangrijke data
16 september:
21 september:

Opening De Schans
Schoolkorfbaltoernooi groep 3 t/m 8

27 september:
28 september:
29 september:

Rodermarkt, alle leerlingen vrijdag
Start kinderpostzegels groep 8
Info nummer 3

3 oktober:

Studiedag, alle leerlingen vrij

Met vriendelijke groet,
Team Dalton Samenwerkingsschool De Schans

VAN BUITEN 1:

Op 8 oktober a.s. wordt voor de 7e keer de Klaverblad van Noordenveld Wandeltocht gehouden. Je kunt je
inschrijven voor veel afstanden, 5, 10, 15, 20 en 30 km. www.sportstimuleringnoordenveld.nl
Dit jaar biedt Sportstimulering Noordenveld aan de Stichting Overleven www.overlevennoordenveld.nl de
mogelijkheid geld te werven voor het terugdringen van kindersterfte.
De Stichting Overleven roept de deelnemers aan de Klaverblad van Noordenveld Wandeltocht op ook een bijdrage
te leveren (geheel vrijwillig - het is niet verplicht). Hoe kan dat? Door zich voor een zelf te kiezen bedrag te laten
sponsoren door bijv. ouders, familie, vrienden of collega’s.
Hoe gaat het verzamelen van geld d.m.v. sponsoren in de praktijk?
Maak een lijst waarop sponsoren hun bedrag (evt. per km.) vermelden. Vind in de komende weken zoveel mogelijk
sponsoren. Verzamel het geld vóór de wandeltocht en overhandig het bij het vertrek van de tocht op 8 oktober 2016
in Het Wapen van Drenthe aan de vertegenwoordiger van Stichting OverLeven. Van de overhandiging wordt een foto
gemaakt waarop, als je dat wilt ook je naam en/of gesponsord bedrag komt te staan. De foto wordt per mail naar
een opgegeven adres gestuurd.
Als extra stimulans voegt de Stichting OverLeven aan iedere Euro € 0,25 extra toe. Het totale bedrag zal dan na
afloop in zijn geheel ter beschikking worden gesteld aan de organisatie “Red een
Kind”. https://www.redeenkind.nl Deze organisatie is actief in diverse landen in Afrika, waar ze gezinnen en
dorpen ondersteunen en helpen te bouwen aan een betere toekomst, door middel van goed onderwijs, goede
medische verzorging etc.
Door je te laten sponsoren wordt deze wandeltocht een extra uitdaging en beleef je dubbel plezier aan de Klaverblad
van Noordenveld wandeltocht. Want, je hebt niet alleen zelf een mooie dag, maar biedt kinderen in Afrika en ook de
gezinnen en leefgemeenschappen waarin zij wonen direct een kans op een beter bestaan.
We hopen op veel deelnemers, veel wandelkilometers, mooi weer en een hoge opbrengst voor het goede doel!!

VAN BUITEN 2:

Speel-o-theek de Flierefluit organiseert een

Datum:
Tijd:
Plaats:

Zaterdag 1 oktober
10.00 tot 12.00 uur
Dorpshuis “De Enter” Haulerwijk

Iedereen is van harte welkom en de entree is gratis!

De speel-o-theek verkoopt hier zelf ook afgeschreven speelgoed!!!
Tevens hebben we een SUPERAANBIEDING om nu lid te worden.

Wilt u zelf met uw tweedehands kinderkleding en/of speelgoed op de beurs
staan? U kunt een tafel huren voor € 6,50 per tafel. Een lege plek voor
bijvoorbeeld een kledingrek of groot speelgoed (maximaal 1.20 mtr en zelf
meenemen) kost ook € 6,50. Prijzen zijn inclusief 1x koffie/thee per
tafel/lege plek.
Opgave of info kan via de mail: flierefluit@scala-welzijn.nl of bellen met
Hettie Alberts tel. (0516)421261

