Nieuwsbrief 9
11 januari 2018

Een nieuw jaar is van start gegaan. We hopen dat iedereen
een fijne Kerst heeft gehad en goed het nieuwe jaar is in
gegaan. Wij gaan in ieder geval het schooljaar weer een
goed vervolg geven.
Iedereen de beste wensen voor 2018.
GROEPSACTIVITEITEN

Carnaval 2018
We vieren carnaval op vrijdag 9 februari. Het thema is: LET’S DISCO. Iedereen mag verkleed komen,
confetti en wapens zijn deze dag niet toegestaan.
Tijdens het grote feest wachten we deze ochtend met z’n allen op het schoolplein tot de Prins(es) Carnaval
arriveert. Er is dus geen inloop. Om te voorkomen dat kinderen het koud krijgen of lang moeten wachten, is
het verstandig dat de kinderen echt pas rond 8.30 uur op school zijn. Na de ontvangst van de Prins (es)
mogen de kinderen naar hun eigen juf of meester om samen het feest binnen voort te zetten.
De kinderen krijgen ’s ochtends drinken en wat lekkers en hoeven dus zelf niets mee te nemen.
Alle kinderen mogen om 12.00 uur naar huis .
Het belooft een geweldig feest te worden! ALAAF, ALAAF, ALAAAAAAAFFFFF!!!!!
Schoolschaak toernooi
Op zaterdag 24 februari 2018 organiseert
de SV Zevenaar-schaakvereniging het 36e
schoolschaaktoernooi voor de gemeenten Montferland
en Zevenaar.
Het toernooi zal op zaterdag 24 februari 2018
plaatsvinden van 13.00 – 17.00 uur in Het Kulturhus
De Borg te Babberich.
Per team (4 leerlingen) zijn we opzoek naar 1 begeleider
(kennis van schaken is niet vereist). Zonder begeleider
kan het team helaas niet worden opgegeven.
De kinderen kunnen onderstaand strookje
vóór 23 januari inleveren bij hun leerkracht of u kunt
reageren op dit bericht via digiduif

………………………………………………………………………………………………
Strookje schaaktoernooi
(reageren voor 23 januari)
Naam: ……………………………………Groep: ……… wil graag deelnemen aan het schoolschaaktoernooi.
Mijn vader/moeder kan wel/niet begeleiden
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Wat speelt er op de BSO, het KDV en bij de Peuters van ons IKC
Vragen tijdens inloop
Tijdens de inloop van de Peuters krijgen de pedagogisch medewerksters regelmatig vragen over ruildagen
of Kindplanner. De pedagogisch medewerksters willen hun aandacht tijdens de inloop vooral richten op de
peuters en kleine overdrachtszaken met de ouders. Mocht u een vraag hebben over een ruildag, dan kunt u
altijd een mail sturen naar ikcdetoorts@zonnekinderen.nl. Als u een vraag heeft over Kindplanner, dan kunt
u deze stellen via kindplanner@zonnekinderen.nl.
Alvast bedankt!
OUDERS
Even voorstellen:
Mijn naam is Yvonne van Baardwijk en ik ben 22 jaar. Ik ga binnen de gemeente
Montferland aan de slag als combinatiefunctionaris op verschillende scholen. Dit
betekent dat ik gymlessen ga verzorgen, maar dat ik ook betrokken zal zijn bij de
vakantieactiviteiten binnen de gemeente. Ik ben in juli vorig jaar afgestudeerd aan de
Sporthogeschool in Eindhoven. Ik heb altijd aan atletiek gedaan en nu ben ik veel
bezig met hardlopen en bootcampen. Ik werk vanaf maandag 8 januari en misschien
kom ik u een keer tegen!
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Nieuwsbrief 9
Nieuwsbrief 10
Studiedag, kinderen van groep 1/2 en 3 vrij, leerkrachten van 6, 7 en 8 studiedag
Nieuwsbrief 11
Carnaval, meer informatie volgt
12.00 uur vakantie
Voorjaarsvakantie, alle kinderen vrij
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Studiedagen, alle kinderen vrij.
Teamleden krijgen Kanjertraining, meer informatie volgt
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Ouderavond voor alle ouders over Kanjertraining, zet alvast in uw agenda!
1e Rapport
Nieuwsbrief 12
10-minutengesprekken
10-minutengesprekken
Nieuwsbrief 13
Personeelsdag SPO de Liemers, alle kinderen vrij

Mede namens het team,
Met vriendelijke groet,
Jeroen Folkers, unitleider
Marjolein Wenting, directeur
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Bijlagen bij deze nieuwsbrief

Kunstwerk! Het Musiater
Kunstwerk! Cursussen muziekschool
De muziekspeeltuin (4 – 5 jaar)
Een muzikale ontdekkingsreis voor kleuters
Muziek geeft plezier en draagt bij aan de ontwikkeling van het kind.
Daar kun je dus niet vroeg genoeg mee beginnen. In de
muziekspeeltuin komen kinderen op een speelse manier in
aanraking met onder andere ritme, maat en melodie. Ze maken een
muzikale ontdekkingsreis door te zingen, te spelen op
instrumenten, te improviseren, te dansen en te luisteren naar muziek. Zo wordt de creativiteit en
het muzikale gehoor ontwikkeld.
De muziekspeeltuin sluit naadloos aan op de beleveniswereld van kleuters!
De cursus start op 17 januari 2018 om 16.00 uur in Het Musiater, Zevenaar.
Voor meer informatie en inschrijven kijk op www.liemerskunstwerk.nl
Let’s play guitar! (8 – 12 jaar)
Hoe cool is het om gitaar te kunnen spelen? Dit is je kans!
Samen met andere kinderen leer je de basistechnieken en
melodieën.
Je speelt zelfs eenvoudige liedjes! Wij zorgen voor een
gitaar. Na deze cursus kun je doorstromen naar individuele
lessen of duo lessen. De cursus start op 15 januari 2018
(Duiven, De Ogtent), op 16 januari 2018 (Zevenaar, Het
Musiater), op 23 januari 2018 (Didam, Albertusgebouw) en
bestaat uit 5 lessen van 30 minuten.
Voor meer informatie en inschrijven kijk op www.liemerskunstwerk.nl .
All about singing (9 t/m 17 jaar)
Ontwikkel je eigen zangtalent

Wij dagen je uit je meest persoonlijke instrument te ontwikkelen met
de cursus: ‘All about singing’.
In deze cursus komen alle onderdelen van zang aan bod (pop/lichte
muziek). Je werkt aan: ademhaling, articulatie, microfoontechniek,
interpretatie en de ontwikkeling van je eigen muzikale identiteit.
Docent
: Atie Vletter
Start cursus : ma 15 januari 2018 (Didam, Albertusgebouw), di 16
januari 2018 (Duiven, De Ogtent).
Voor meer informatie en inschrijven: www.liemerskunstwerk.nl
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