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Nieuwsbrief – 2017-2018
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2 Paasdag (vrij)
Risk Factory (gr. 8)
Oud papier inzameling
Groepsviering (gr. 1-2)
Verkeersexamen, theorie (gr. 7)
Groei en Bloei dag
Voetbaltoernooi
Zwemmen (gr. 5-6)
Eindtoets groep 8
Koningsspelen
Lentefair
Koningsdag vrij
Meivakantie t/m 11 mei

mei
4
5
10+11
15+16
21
22
22
23
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Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Hemelvaart
Oud papier inzameling
2e Pinksterdag
Fietscontrole (gr. 7)
Schoolreisje (gr. 1 t/m 7), groep 8 vrij
Studiedag
Verkeersexamen, praktijk (gr. 7)
Techniekochtend (gr. 7-8)

Wandelen voor water
Op woensdag 21 maart hebben we met de hele school meegedaan aan de actie ‘Wandelen voor
water’. De actie is een groot succes geworden dankzij de kinderen van onze school. In het
krantenartikel waren we uitgegaan van een opbrengst rond de € 500,- Maar het daadwerkelijke
bedrag lag wel iets hoger. Jullie hebben het geweldige bedrag van € 1602,18 opgehaald. Daarmee
hebben we meer dan 200 kinderen aan schoon drinkwater geholpen. We willen iedereen bedanken
voor hun inzet voor het goede doel.
Risk Factory (groep 8)
Dinsdag 3 april gaan de kinderen van groep 8 met de bus naar Vliegveld Twente in Enschede.
In de Risk Factory Twente doorlopen de leerlingen een aantal veiligheidsscenario’s. Ze krijgen te
maken met verschillende risico’s (verkeersveiligheid, brand, groepsdruk). Ze leren handelen in
moeilijke situaties. Deze situaties krijgen ze te zien, of worden nagespeeld. We vertrekken ’s morgens
om 9.45 uur. Om 13.45 uur verwachten we op school terug te zijn. Kinderen nemen deze dag zelf een
lunchpakket mee. ’s Middags na terugkomst gaan we oefenen voor het voetbaltoernooi.
Papiercontainer
Op 3 en 4 april staat de container weer bij de school! Doet iedereen weer mee? Bedankt namens de
kinderen.
Groepsviering (gr. 1A-1-2)
De groepsviering van groep 1A-1-2 is gepland op woensdag 4 april Aanvang 11.30 uur. Ouders van
kinderen uit deze groepen zijn hierbij van harte welkom.

Verkeersexamen (gr. 7)
Elk jaar doen de kinderen van groep 7 het verkeersexamen. Dit examen bestaat uit 2 delen. Op
donderdag 5 april is het theorie examen. De fietscontrole is gepland op dinsdag 22 mei, wij zijn dan
op schoolreisje. Er wordt naar een nieuwe datum gezocht.
Op donderdagmiddag 24 mei is het praktijkexamen. Elke school verzorgt een post langs de route.
We hebben hiervoor 2 ouders nodig. (opgave bij men. Martijn)
Groei & Bloeidag’ woensdag 11 april
De 1e Groei en Bloei dag van dit jaar is op 11 april in de Wijkmoestuin en op de Dr.Ariëns
Daltonschool. Van 8.30 uur tot 12.15 uur zijn er weer allerlei activiteiten. Wij zoeken voor deze
ochtend ouders/grootouders die ons kunnen helpen met het begeleiden van allerlei activiteiten.
Jullie zijn vanaf 12.00 u allemaal van harte uitgenodigd om de afsluiting van deze Groei en Bloei dag
bij te wonen
Juf Annemarie 25 jaar in het onderwijs
Op 11 april bereikt juf Annemarie deze geweldige mijlpaal. We zullen hier deze dag op gepaste wijze
aandacht aan besteden.
Voetbaltoernooi
Op woensdagmiddag 11 april vindt het jaarlijkse voetbaltoernooi plaats op de velden van sportclub
Neede. Dit toernooi wordt gespeeld door de jongens en meisjes van groep 8. We hopen op veel
publiek!! Aanvang waarschijnlijk 13.15 uur.
Zwemonderwijs in groep 5 en 6
Op maandagmiddag 16 april gaat groep 5 en 6 zwemmen. We gaan met de fiets naar het zwembad,
de kinderen nemen ’s middags hun fiets mee.
CITO entreetoets (gr. 7) en eindtoets (gr. 8)
De CITO-entreetoets wordt afgenomen in groep 7, in de maanden april en mei. De toets bestaat ui
meerdere onderdelen en geeft een breed beeld over het presteren van de leerling op verschillende
vakgebieden.
De CITO-eindtoets wordt afgenomen op 17, 18 en 19 april. De toets is vooral een meetinstrument
voor ons als school. De toets wordt door de inspectie gebruikt om de leeropbrengsten van
basisscholen met elkaar te vergelijken.
Koningsdag en Koningsspelen
Omdat Koningsdag in de meivakantie valt, worden de Koningsspelen op vrijdag 20 april landelijk
georganiseerd. Onze school doet dit jaar weer mee aan de spelen. De dag wordt begonnen met een
gezamenlijk ontbijt. De rest van de dag staat in het teken van sport en spel. We hebben op school
een leuk en actief programma voorbereid. We zouden het leuk vinden als er ouders zijn die ons deze
ochtend willen helpen. Je kunt je dan opgeven bij Juf Ellen of juf Brenda.
De kinderen van groep 5 t/m 8 gaan ’s middags “gewoon” naar school.
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Allemaal een ontzettend fijne verjaardag toegewenst !

gr. 1
gr. 6

Lente fair
Kom genieten van de lente op de Lentefair van de Dr. Ariëns Daltonschool in Neede!
Op donderdagavond 26 april is het feest op het schoolplein
in de wijk De Berg! De leerlingen van de Dr. Ariëns
Daltonschool organiseren dan de Lentefair.
Er is van alles te doen rond de school! De leerlingen van
groep 1 tot en met 8 hebben geknutseld, willen met u
ruilen en ze organiseren een proef-eet: van cupcakes tot
een warme snack, alles voor een klein prijsje!
En er is nog veel meer te doen op het plein. Het wordt een
gezellige avond. Geef het door en kom allemaal!
De opbrengsten van de Lentefair worden besteed aan
spullen die de school goed kan gebruiken. We sparen voor
een mooi speeltoestel voor de kinderen!
De lentefair begint om 17 uur en duurt tot 19 uur. Locatie:
Dr. Ariëns Daltonschool, Rutgerinkdijk 3, Neede
Meer informatie: www.ariensneede.nl, tel. 0545–295550.
Belangrijk! De Oudervereniging zoekt nog ouders die
tijdens de Lentefair willen helpen: samenwerken met de kinderen, helpen achter de kraampjes,
noem maar op! Wil je helpen? Meld je dan bij Betsy Wormgoor: bwormgoor@hotmail.com. Laten we
ook van de vierde Lentefair een groot feest maken!
De Oudervereniging van de Dr. Ariëns Daltonschool
Thinking 4 learning – Projects 4 learning
Na een flinke zoektocht naar geïntegreerd zaakvakken onderwijs, verschillende onderzoeken en een
pilot IPC zijn we blij en trots dat we een geschikte aanpak hebben gevonden. Een werkwijze die past
bij onze visie en het hedendaags en toekomstig onderwijs.
We gaan schooljaar 2018-2019 aan de slag met thinking 4 learning (T4L) en Projects 4 learning (P4L)
in samenwerking met de Alfrinkschool en onderwijsbureau De Ijsselgroep.
Thinking 4 learning
Tijdens de Pilot IPC zagen we dat, voordat we aan de slag konden met een thematische wijze van de
zaakvakken, eerst met elkaar moeten werken aan de vaardigheden die daarbij komen kijken.
Daarvoor zijn we uitgekomen bij Thinking 4 Learning. T4L ontwikkelt bij kinderen helder en
onafhankelijk denken. Het is samengesteld vanuit onderzoek en praktijk (University of Newcastle Marzano – John Hattie). Hiermee hebben we als school de mogelijkheid om het Leren leren en leren
denken goed in te passen binnen ons onderwijs. Voor ons past dit zeer goed bij het thema
‘Eigenaarschap’, waar we de afgelopen periode mee bezig zijn geweest. Kinderen worden zo nog
meer eigenaar van hun eigen leren en het sluit goed aan bij onze volgende ontwikkelstap.
Doordat mensen leren denken en leren leren worden verbindingen tussen hersencellen gelegd. Deze
verbindingen zijn noodzakelijk om verdere vooruitgang in leren en denken te kunnen maken.

Thinking for Learning gebruikt deze en andere inzichten uit de neuroscience en de leerpsychologie en
hanteert dan de volgende uitgangspunten:
•
Intelligentie kan groeien.
•
Uitdaging leidt tot interesse en interesse tot motivatie.
•
Betrokkenheid van de leerling bij de lesstof is noodzakelijk.
•
Begrip en de belangstelling van de leerling is belangrijk.
•
De interventies van de leraar zijn essentieel: leren volgt op het stellen van goede vragen.
•
Leerlingen moeten ook kunnen denken over hun denken.
•
De transfer van de nieuwe inzichten naar andere situaties moet gemaakt worden (“ dit is dus
net als bij…”).
De kinderen werken op niveau aan de 7 leerspieren. Dit gaan wij combineren met Projects 4 learning.
Projects 4 learning
In een betekenisvolle context worden de zaakvakken thematisch aangeboden met de thema’s van
Projects4Learning. Het materiaal van P4L én de didactiek van T4L helpen leerlingen en leerkrachten
bij het ontwerpen van de thema’s om zo een rijke speel- en leeromgeving voor alle kinderen te
creëren. De 21e eeuwse vaardigheden worden bij deze manier van werken op een natuurlijke manier
ontwikkeld. Het voordeel ten opzichte van IPC is dat thema’s ook schoolbreed ingezet kunnen
worden. Dus vanaf gr 1 t/m 8. Hierdoor is iedereen met hetzelfde thema bezig, is groepsdoorbroken
werken makkelijker te realiseren en ontstaat er een krachtige leeromgeving.
P4L integreert zaakvakken én 21ste eeuwse vaardigheden binnen thema’s die aansluiten bij een
toekomstgericht curriculum. Deze voldoen natuurlijk aan de gestelde doelen binnen het
basisonderwijs. Binnen de thema’s van P4L komen kennis en vaardigheden uit verschillende
vakgebieden samen: van de zaakvakken tot wereldoriëntatie, wetenschap, techniek en ook kunst en
filosofie. Leerlingen doorbreken de grenzen tussen vakken, leren kritisch denken en nemen deel aan
probleemoplossende activiteiten.
Broeken gezocht
Bij de kleuters hebben we soms een reserve broek nodig na een ‘ongelukje’. We komen wat broeken
te kort. Als jullie thuis broeken en onderbroeken hebben, die we als school mogen gebruiken, kun je
deze bij de leerkrachten van groep 1a -1- 2 inleveren. Alvast bedankt!
Bericht van de Keender GMR
Voor het schooljaar ’18-’19 is de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van Keender op zoek
naar een oudergeleding. De Keender GMR vergadert zes keer per schooljaar over beleidsmatige
zaken en/of ontwikkelingen die van belang zijn op alle Keenderbasisscholen. Dit in tegenstelling tot
een MR die zich bezighoudt met de zaken en/of ontwikkelingen binnen de eigen school. Het is niet
verplicht dat deze ouder zitting heeft in de MR van de school. De enige voorwaarde om zich
kandidaat te stellen voor de oudergeledingvacature, is dat u tenminste een schoolgaand kind op een
Keender basisschool heeft.
Bij belangstelling voor deze vacature of er is behoefte aan meer informatie, dan kunt u mailen naar:
gmr@keender.nl
Met vriendelijke groet,
namens Keender GMR
Marian van Leuken

Paasdienst voor kinderen “Jezus leeft!!”
Het is Pasen. De vrouwen zijn verdrietig als ze op zondagmorgen
vroeg naar het graf van Jezus lopen. Maar de steen is weggerold en
het graf is leeg. Hij is niet hier, zeggen twee engelen. “Jezus leeft!!”
De vrouwen zijn verbaasd en blij en gaan het aan iedereen
vertellen.
Voor kinderen en hun ouders uit de hele St. Paulusparochie houden
we dit jaar op Paaszaterdag 31 maart om 18.30 uur in de H.
Matteüskerk in Eibergen, Grotestraat 88, een Paasdienst van woord
en gebed waarin we het Paasverhaal vertellen. Tot slot steken we
samen buiten het Paasvuur aan!
Werkgroep Onder de Regenboog
Marie-Cécile Weeink
Simone Meijerink
Pastoraal werker Annet Zoet.

Rabobank actie: vooraankondiging
Wij doen mee aan de Rabobankactie Hart voor de Achterhoek. Leden van Rabobank Noord- en OostAchterhoek kunnen stemmen op verenigingen en stichtingen die zij een warm hart toedragen.
Hebt u wel een rekening van de Rabobank, maar bent u nog geen lid, gebruik dan deze link om lid te
worden van de Rabobank: https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-worden/?intcamp=paleden-lidmaatschap&inttype=button-word.lid.van.de.rabobank&intsource=particulieren.leden
Van 22 mei tot en met 6 juni kan ieder lid 5 stemmen uitbrengen op verenigingen
Iedere stem is geld waard en daarvoor hebben wij jouw hulp nodig.
In samenwerking met de oudervereniging hebben we als doel gesteld dat het
geld dit jaar wordt besteed aan de leerlingenraad. Zo kunnen zij daadwerkelijk
enkele ideeën gaan realiseren.
Zeg de actie voort aan familie en kennissen die lid zijn van de Rabobank.
Meer informatie over de actie is te vinden op www.rabobank.nl/noa

