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Opening Kinderboekenweek
Vanmorgen liepen er kleine opa's en oma's buiten om de

5 oktober 2016

kinderen op school te verwelkomen. Daarna gingen we ons
verzamelen in de hal en werd de Kinderboekenweek geopend.

I n h o u d:

Elke groep kreeg een leuk leesboek en samen zongen we het
lied: "Voor altijd jong" van Kinderen voor Kinderen.

Blz. 1:



Opening
Kinderboekenweek

Er staan deze periode van allerlei gezellige activiteiten voor de

DOEKOE

kinderen gepland. De afsluiting zal plaats vinden op vrijdag 14

schoolpleinactie


Even voorstellen

Blz. 2:


oktober. We zouden het dan erg leuk vinden als de opa's en
oma's een kijkje in de school zouden willen nemen. Van 10.30 uur tot 11.30 uur zijn de
opa's en oma's van de kinderen uit de groepen 1 t/m 3/4 welkom. Van 12.30 uur tot

Omgekeerde

13.30 uur zijn de opa's en oma's van de kinderen uit de groepen 4/5 t/m 8 welkom.

oudergesprekken

Per kind graag maximaal twee belangstellenden.



KivaDag herfst



BiebMagazine

De kinderen zullen het geweldig vinden als het u lukt om te komen.

Blz. 3:


Vooraankondiging



Welkom op school



Agenda oktober

Bijlage:


Informatiebrief
zwemvierdaagse

DOEKOE schoolpleinactie

Spaar DOEKOE voor ons schoolplein!
Ook dit jaar doet onze school weer mee aan het sparen van munten voor sport en
spelmaterialen op ons schoolplein.
De actie bij COOP duurt van 3 oktober t/m 13 november 2016.

Even voorstellen
Hallo mijn naam is Patrick Jansen. Ik ben 18 jaar en zit op het Iselinge in Doetinchem en
daar zit ik in het eerste jaar van de PABO. Ik loop stage bij juf Berieke in groep 3/4. De
stage bevalt me heel erg goed en ik wil hier ook graag mee doorgaan. Ik ben de PABO
gaan doen omdat ik het leuk vind om kinderen iets te leren. Tot ziens op school.
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Omgekeerde oudergesprekken
Dit schooljaar gaan we een andere vorm geven aan de eerste 10 minutengesprekken.
Wij gaan er van uit dat ouders hun kind het beste kennen. We willen tijdens dit eerste
gesprek dan ook graag informatie van u hebben. We noemen dit het zogenaamde
omgekeerde oudergesprek. Uiteraard krijgt u van de leerkracht ook informatie over hoe
de start van het schooljaar van uw kind is geweest.
De gesprekken vinden plaats in de week van vanaf 24 oktober. Ter voorbereiding op dit
‘omgekeerde oudergesprek’ krijgt u op maandag 10 oktober een formulier toegestuurd
via de mail met een aantal vragen. Deze vragen zijn het uitgangspunt om met u in
gesprek te gaan. De ingevulde vragenlijst stuurt u terug naar de leerkracht van uw kind
of neemt u mee tijdens het gesprek.

KivaDag herfst
Heb je in de herfstvakantie zin in een gezellige KivaDag? Meld je dan nu aan!
Wanneer woensdag 18 oktober Waar De Trefkuul, Gaanderen.
Voor wie: Voor alle Kinderen uit Gaanderen tussen 6 en 12 jaar.
Wat kost het meedoen: Het is gratis.
Opgeven via: www.buurtplein.nl/nieuws/kivadag
Je kunt je opgeven voor het ochtendprogramma van 10:00 tot 12:00 uur (workshop
muziekinstrumenten maken en hiphop dans) of voor het middagprogramma van 13:00
tot 14:30 uur (workshop djembé spelen). Je kunt ook de hele dag meedoen, dan is de
lunch inbegrepen.
Afsluitende voorstelling voor ouders om 14.30 uur in Sporthal de Pol.

Bieb Magazine
Haal nu het gratis BIEB magazine in de Bibliotheek; het staat vol met interessante tips &
trucs over voorlezen, de leukste kinderboeken, mediawijsheid en nog veel meer. Wat zijn
de allerleukste, makkelijk te lezen, boeken? Hoe vind je een geschikt boek? Welke apps
zijn niet alleen leuk maar ook erg goed? Welke social media gebruiken kinderen
tegenwoordig? Welk boek las Arjen Robben als kind graag?
Je leest er alles over in BIEB magazine. Je kunt het magazine ook online lezen.
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Vooraankondiging
Wensen- en verwachtingenavond ‘Alle kinderen gezond in
Gaanderen!?’
Deze avond wil je niet missen!
Reserveer alvast in je agenda: 7 november van 19.30-21.30 in
sporthal De Pol.
Voor wie: Alle ouders, leerkrachten, pedagogisch medewerkers, iedereen die
(vrijwilligers-)werk doet met kinderen in Gaanderen.
Of je nu ouder bent, of professional, vrijwilliger die werkt met kinderen… we willen
allemaal dat onze kinderen gezond zijn.
Wat vindt u daarbij belangrijk? Wat gaat er al goed en wat kan beter? Wat is de rol van
ouders, leerkrachten, pedagogisch medewerkers, verenigingen en anderen?
Een ding is duidelijk… samen bereiken we het meeste! Kom en praat mee tijdens de
wensen- en verwachtingenavond!
Deze avond wordt georganiseerd door Stichting Actief Ouderschap en JOGG Doetinchem
in het kader van gezonde jeugd in Gaanderen.
Verdere informatie volgt! Met vriendelijke groet, Moniek Bazuin (JOGG regisseur).

Welkom op school
Jurre Stoltenborg

Agenda oktober
Zondag

09-10

Start zwemvierdaagse

Vrijdag

14-10

Afsluiting Kinderboekenweek

Maandag

17-10

t/m

t/m

vrijdag

21-10

Woensdag

26-10

Herfstvakantie

Hoofdluiscontrole

De volgende nieuwsbrief komt uit op woensdag 26 oktober a.s.
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