Dalton Samenwerkingsschool De Schans
Een, 29 september 2016

Formulieren
Afgelopen maandag hebben de kinderen 2 formulieren meegekregen:
Een formulier voor contact- en opvangadressen en
Een formulier voor ouderhulp.
Wilt u de ingevulde formulieren weer inleveren bij de groepsleerkracht?
Alvast hartelijk bedankt!
Even voorstellen
Omdat ik het komende halfjaar stage ga lopen in groep 7 en 8, zal ik mij even voorstellen. Mijn naam
is Gerard Riekwel en ik ben 26 jaar.
Ik studeer aan de Hanzehogeschool in Groningen op de Pedagogische Academie. Op het moment ben ik
3e jaars student en zal ik een half jaar lang elke maandag en dinsdag op school aanwezig zijn. Ook zal
ik twee hele weken op de school aanwezig zijn en hier en dan een extra dag stage gaan lopen. Tijdens
deze stage zal ik vooral lessen geven, observeren en andere randzaken verzorgen in de groepen 7 en
8. Ik heb er erg veel zin in en verwacht dat ik veel ga leren. Het Dalton onderwijs is nieuw voor mij en
dus een mooie nieuwe uitdaging.
Voor wie mij graag wil ontmoeten; dat is natuurlijk altijd mogelijk op maandag of dinsdag.
Ik hoop tot ziens!
Hoofdluis
Deze week is er weer gecontroleerd op hoofdluis. Er zijn luizen en neten gevonden in de groepen 1 tot
en met 6. Controleert u uw kind alstublieft regelmatig en behandel wanneer nodig. Mocht u zelf luizen
en/of neten vinden bij uw kind(eren), geeft u dat dan ook even door aan de groepsleerkracht?
Het luizenteam kan overigens nog hulp gebruiken. Meldt u zich alstublieft aan via het
ouderhulpformulier of stuur een mailtje naar info@swsdeschans.nl
Schoolkorfbaltoernooi
Dit jaar hebben we op woensdagmiddag met een aantal enthousiaste teams van SWS De Schans
meegedaan met het schoolkorfbaltoernooi in Norg. De kinderen hebben heel goed hun best gedaan.
Voor alle kinderen was er na afloop een ijsje en een vaantje. Het was een gezellige sportieve middag.
Alle ouders hartelijk bedankt voor het coachen en aanmoedigen!
Kinderpostzegels
Gisteren is de actie ‘kinderpostzegels’ gestart voor de kinderen uit groep 8.
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.

Studiedag
Maandag 3 oktober wordt er een studiedag georganiseerd voor alle leerkrachten van onze school. Het
thema is ‘Teamvorming’. Tijdens deze dag is er tijd en ruimte om richting te geven aan de Missie en
Visie van onze school. In een volgende info komen we hier graag op terug.
Alle leerlingen zijn deze dag vrij!
Roemenië
Maandag 3 oktober worden de meubelen die nog bij CBS De Regenboog en OBDS De Lindehof
aanwezig zijn, opgehaald. Als u hierbij ook even de handen uit de mouwen wilt/kunt steken; om 13:00
uur staat de vrachtwagen klaar bij De Lindehof. Daarna zijn de spullen bij de Regenboog aan de beurt.
Vervolgens gaan deze meubelen per vrachtwagen naar scholen in Roemenië. De kinderen mogen
(Engelse) briefjes en tekeningen maken voor de kinderen in Roemenië. Het zou leuk zijn als we op
deze manier internationale contacten kunnen leggen.
Kinderboekenweek
Woensdag 5 oktober maken we een grandioze start met de Kinderboekenweek. Het thema van dit jaar
is: “voor altijd jong, opa’s en oma’s”. De kinderen mogen die dag verkleed op school komen
als opa of oma. Daarna starten we samen in de gymzaal met het lied: Voor altijd jong
en kijken we naar het digitale boek: Opa Knoest op de boerderij.
Vanaf 11.30 uur nodigen we opa’s en oma’s uit om op school te komen vertellen over:
-hun lievelingsboek (het liefst uit de kindertijd van opa of oma)
-een voorwerp van vroeger (wat de kinderen van nu niet kennen)
-een hobby (van vroeger of nu)
-of ………………..
Daarnaast zijn we op zoek naar opa’s en oma’s die tijdens de kinderboekenweek van 5 -16 oktober
in de klas van hun kleinkind(eren) willen komen voorlezen. Ook hiervoor kunt u zich aanmelden.
We zijn op zoek naar zoveel mogelijk opa’s en oma’s, want hoe meer zielen, hoe meer vreugd.
Dus meldt u aan bij de groepsleerkracht voor zover dat nog niet is gebeurd.
Voorleeswedstrijd
In groep 7/8 wordt tijdens de Kinderboekenweek weer de voorleeswedstrijd gehouden.
Alle kinderen uit groep 7/8 mogen hieraan meedoen. We zijn benieuwd welke boeken de kinderen
hiervoor gaan kiezen. De winnaar gaat uiteindelijk onze school vertegenwoordigen bij de regionale
voorleeswedstrijd in Roden.

Bieb
De boeken van de bieb hebben inmiddels ook een plaatsje gekregen op onze school. Wilt u kijken of u
nog boeken van de bibliotheek thuis heeft? Als alle boeken voor 14 oktober zijn ingeleverd, dan
kunnen we na de herfstvakantie starten met ‘de bieb op school’. We kunnen nog hulp gebruiken met de
in- en uitleen van boeken. Meldt u zich alstublieft aan via het ouderhulpformulier of stuur een mailtje
naar info@swsdeschans.nl

Informatieavond
De jaarlijkse informatieavond wordt dit jaar op woensdagavond 16 november georganiseerd,
tegelijktijdig met de Algemene Ouderavond. Meer informatie hierover volgt.
Fietscontrole
De jaarlijkse fietscontrole wordt gehouden op vrijdag 7 oktober. Hiervoor kunnen we uw hulp
goed gebruiken! Als u deze dag wilt helpen, geeft u dit dan door aan de groepsleerkracht.
Laat u de kinderen deze dag op de fiets naar school komen?
Voor de veiligheid van de kinderen zou het fijn zijn als alle fietsen op 7 oktober OK zijn. U zou
een aantal zaken alvast thuis kunnen controleren. Kijkt u bijvoorbeeld eens naar de verlichting,
bel, remmen en banden. We hopen dit jaar op een hoog percentage goedgekeurde fietsen. In de
volgende info zullen we u laten weten of dit gelukt is.

Kleuters: De Lachende Leeuwen
Dinsdag 4 oktober mogen de kinderen een dierenknuffel meenemen in verband met dierendag. Echte
dieren zijn ook welkom. Dieren die in een hok zitten mogen de hele dag in de klas zijn. ’s Middags zijn
ook grote dieren welkom! Geeft u dit dan wel even door aan de juf?
Het thema van de Kinderboekenweek wordt gecombineerd met een onderwerp uit Schatkist: ‘Doen
alsof’. Doen alsof je een opa of oma bent, je verkleden, iemand foppen, camouflage etc.
Deze onderwerpen zijn tot aan de herfstvakantie de werk- en speelthema’s.
Een aantal kinderen heeft al sloffen/pantoffels mee. Dit bevalt erg goed, de klas blijft nu al veel
schoner. Wilt u deze met uw kind meegeven voor zover dat nog niet was gelukt?
Kleuters mogen om 8:20 uur alvast naar binnen, meestal liggen er boekjes klaar om samen te lezen. Op
dinsdag en donderdag starten we direct in de verschillende lokalen met de LeVo lessen.
Belangrijke data
3 oktober:
4 oktober:
5 oktober:
7 oktober:
11 oktober:
10 november

Studiedag, alle leerlingen vrij
Dierendag
Start Kinderboekenweek
Fietscontrole
MR / OR vergadering
Lampionnenkijkavond

Met vriendelijke groet,
Team Dalton Samenwerkingsschool De Schans

VAN BUITEN 1:

Kinderboekenweek in de bibliotheek Roden
De bibliotheek heeft ter gelegenheid van de Kinderboekenweek een feestelijk programma
samengesteld. Kom jij ook? Alle activiteiten zijn gratis!
Op 5 oktober zijn er de hele middag, van 14.00- 16.00 uur, feestelijke activiteiten in de bibliotheek in
Roden aan de Heerestraat 178.
We starten de middag om 14.00 uur met muziek en dans!
Je kunt luisteren naar mooie voorleesverhalen, je kunt knutselen, er is een verhalenbingo waarbij
leuke prijsjes te verdienen zijn en er is een speurtocht.
Natuurlijk staat er wat lekkers voor je klaar!

We zien je graag op 5 oktober in de bibliotheek in Roden, tot dan!

Op zondag 9 oktober is er een theatervoorstelling in zowel Peize als Norg door theatergroep Zie Zus
met de voorstelling Opa gezocht!
Zondag 9 oktober
13.00-13.50 uur de Essen in Peize
16.00-16.50 uur De Brinkhof in Norg
Kaartjes zijn voor €3,50 verkrijgbaar in de bibliotheken Peize en Norg.
Voor meer informatie zie: http://activiladder.welzijninnoordenveld.nl/coursecat.php

Heerestraat 178 ● 9301 AH Roden
050 5018940
info@bibliotheekroden.nl

DE FLIEREFLUIT
VAN BUITEN 2:
P E E L

T H E E K

Word nu lid voor € 10,- tot en met september 2017
(deze aanbieding is geldig tot en met 31 oktober 2016)

INSCHRIJFFORMULIER SPEEL-O-THEEK

Naam ouder/verzorger:

..................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
Adres:

..............................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
Postcode + woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mail:

....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Voor- en achternaam kind:

...........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
Geboortedatum kind:

.........................................................................................................................................................

Aankruisen welk soort abonnement:

□gewoon abonnement (€ 10,- t/m september 2017, geen inschrijfgeld)
(2e en volgende lid € 5,- t/m september 2017)
(2e en volgende lid € 2,50 voor een spelabonnement)

□DE
spelabonnement
FLIEREFLUIT

(€ 5,00 t/m september 2017, geen inschrijfgeld)

S P E E L

DE FLIEREFLUIT
S P E E L

Lidmaatschap voor 2e of volgende gezinsleden
T H E E K

Voor- en achternaam kind:
Geboortedatum kind:

.............................................................................

...........................................................................................

Voor- en achternaam kind:
Geboortedatum kind:

□gewoon abonnement
□spelabonnement

T H E E K

.............................................................................

...........................................................................................

□gewoon abonnement
□spelabonnement

-----------------------------------------------------------------------------Het inschrijfformulier kan ingeleverd worden bij:
- de speel-o-theek tijdens openingsuren
- Anke Emmens, Schipper 9 te Haulerwijk, telefoon 0516-423069
- of de gegevens mailen naar flierefluit@scala-welzijn.nl
Op de eerstvolgende donderdag, na inlevering van het formulier, kunt u de lidmaatschapskaart tijdens
de openingsuren afhalen en tegelijk speelgoed lenen!

Telefonische opgave op bovenstaand nummer is ook mogelijk!

Wat is een speel-o-theek ?

Speelgoed en spelletjes lenen
In een speel-o-theek kun je speelgoed en spelletjes lenen, zoals je in een bibliotheek boeken leent.

Waarom een speel-o-theek?
Vooral in de leeftijdsgroep van baby tot en met de basisschool gaat de ontwikkeling heel snel. De
kinderen vragen dan ook steeds om nieuw speelgoed.
Speelgoed kopen is duur, lenen is dan een mogelijkheid.

U wilt iets moois aanschaffen voor uw kind, maar gaat hij/zij er ook mee spelen? Probeer het eerst
eens door het te lenen bij de speel-o-theek.

Voor wie is de speel-o-theek?
De speel-o-theek is er voor jong en oud.

Wat zijn de kosten?
Het lidmaatschap bedraagt € 12,50 per jaar (van oktober t/m september) plus éénmalig € 1,50
inschrijfgeld voor het eerste kind.
Voor elk volgend kind is dit € 5,00 per jaar (géén inschrijfgeld) en voor een spelabonnement € 2,50
(alleen een spelabonnement kost € 7,50).
Zie achterzijde voor onze speciale aanbieding!!!

Wat mag je lenen?
Met dit lidmaatschap kunt u 1 stuk speelgoed en 1 spel of 1 puzzel voor de duur van
3 weken lenen. Bij een spelabonnement mag u 2 spellen of 1 spel + 1 puzzel lenen.

Openingstijden
Donderdag van 14.45 tot 16.00 uur en van 19.15 tot 20.15 uur.
(Tijdens schoolvakanties en feestdagen gesloten.)

Adres
Brede School De Samensprong
Laweijstraat 10
8433 KG Haulerwijk
Tel: 0516 – 438149

