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Inloop en welbevindingsgesprekken
Maandag 1 oktober is er om 15.15u een inloop. U kunt dan met uw kind
de school binnenlopen en samen naar het werk van uw kind (-eren)
kijken.
Op dinsdag 9 en donderdag 11 oktober zijn de welbevindingsgesprekken
gepland. Tijdens dit eerste gesprek willen we graag met u in praten over
het welbevinden van uw kind. Hoe vindt hij of zij het op school, hoe gaat
het thuis, wat kan de leerkracht al vertellen over hoe het gaat in de klas
en zijn er opvallende zaken t.a.v. de ontwikkeling? De kinderen van groep 6 en 7 zijn nadrukkelijk bij
dit gesprek uitgenodigd.
Mocht u op één van de twee avonden onmogelijk in de gelegenheid zijn om op gesprek te komen, wilt
u dit dan tevoren door geven? Graag mailen voor woensdag 26 september naar:
p.breuer@spommaasenwaal.nl. Wij proberen er dan in de planning rekening mee te houden. De
ouders en kinderen van groep 8 worden op een ander tijdstip uitgenodigd aangezien we voor dit
gesprek meer tijd inruimen. De ambities van de kinderen richting voortgezet onderwijs wordt hierin
meegenomen.

Samen naar de kermis, ja gezellig!
Op dinsdagmiddag 2 oktober gaan we met alle groepen gezellig samen naar de kermis. Om ongeveer
kwart voor drie zullen we op het kermisterrein aankomen.
Het is voor de kinderen leuk en het komt de veiligheid ten goede, als er
veel ouders op het kermisterrein aanwezig zijn. Dit geldt vooral voor de
kinderen uit de onderbouw.
De kinderen uit de groepen 1 t/m 3 krijgen kaartjes voor de draaimolen.
De kinderen uit groep 4 mogen kiezen. De kinderen uit de hogere
groepen krijgen fiches voor de botsauto’s.
Wij vragen uw aandacht voor de onderstaande afspraken:
Tot kwart over drie vallen de kinderen onder de
verantwoordelijkheid van de leerkrachten.
De kinderen uit de groepen 1 t/m 3 mogen tot kwart over drie niet in de botsauto’s.
Alleen de kinderen van de groepen 5 t/m 8 mogen geld voor de kermis meenemen.
De ouders en verzorgers van de jongere kinderen halen hun kind om 15.15 uur op het
kermisterrein op.

De kinderen uit Appeltern kunnen om 15.15u bij het kermisterrein op de bus stappen.
De BSO- kinderen worden door Marga om 15.15u bij de kermis opgehaald.

Schoolreis
Het was een geweldige schoolreis. De kinderen hebben genoten.
Gelukkig hielp het weer ons ook een handje: dat was fantastisch!
Wilt u met uw kind nagenieten: kijk eens naar de foto’s op onze website: https://deoctopus.nl/

Sportproeverij
Dit jaar is er weer een Nationale Sportweek van 15 t/m 29 september
2018.
De nationale Sportweek is een initiatief van NOC*NSF met als doel
bewegen en sporten te promoten/stimuleren.
Actief Maas en Waal organiseert i.s.m. een aantal sportverenigingen
daarom dit jaar tijdens de Nationale Sportweek een Sportproeverij op woensdag 26 september van
14.30 uur tot 16.30 uur. Dit doen we op 2 plaatsen. Voor West Maas en Waal is dit in MFA de
Rosmolen te Beneden-Leeuwen en voor de gemeente Druten gebeurt dit in Sporthal de Heuvel te
Druten.
deelnemende sportverenigingen
Gemeente West Maas en Waal
Voetbalvereniging Leones
Turnvereniging Fortis
Volleybalvereniging Isala
Tafeltennisvereniging Tik Hard
Kickboksschool Hux Sport

Gemeente Druten
Voetbalvereniging DIO’30
Turnvereniging Druturnia
Kickboxing Druten
Badmintonclub Druten

Wil je meedoen?:
Aan de Sportproeverij kunnen maximaal 80 kinderen uit de groepen 3 t/m 8 deelnemen per
locatie. Vanaf vrijdag 14 t/m zondag 23 september kun je jezelf opgeven via de site van Actief Maas
en Waal. Deelname is geheel gratis!!
Op woensdag 26 september ga je dan naar MFA de Rosmolen of naar Sporthal de Heuvel. Je kunt dan
vanaf 14.30 uur bij de hierboven genoemde sportverenigingen meedoen aan een leuke activiteit, die
20 minuten duurt. Zo kun je tot 16.30 uur dus in totaal 5 keer aan een activiteit meedoen. Zorg ervoor
dat je in sportkleding en met gymschoenen voor binnen verschijnt.

Schrijf je snel in!
Maak kennis met verschillende sporten en schrijf je snel in via:
www.actiefmaasenwaal.nl/sportproeverij

Kinderboekenweek
De kinderboekenweek 2018 komt er weer aan. Dit jaar is het
thema Vriendschap met het motto:
Kom erbij!
Op school starten wij op maandagochtend 1 oktober met dit
thema en we sluiten het af op donderdagmiddag 11 oktober.
Tijdens de kinderboekenweek krijg je het
Kinderboekenweekgeschenk cadeau in de boekwinkel bij
besteding van €10,- aan Nederlandse kinderboeken. Ook is er
een speciaal prentenboek van de kinderboekenweek Kom
erbij! dat voor €6,95 te koop is.
Mocht u tijdens de kinderboekenweek boeken bij de Bruna kopen, zou u de bon dan bij juf Ingrid in
willen leveren? De school mag voor 20% van het totaalbedrag boeken uitzoeken.
We wensen jullie vooral heel veel (voor)leesplezier!

