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Nieuwsbrief oktober 2020
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Oud papier inzameling
gastles bureau HALT, groep 7-8
afsluiting Kinderboekenweek
Klimaatlessen, groep 3 t/m 8
Zwemmen, groep 5-6
Herfstvakantie
Bezoek Rijksmuseum, groep 5 t/m 8

november
2
Techniekochtend, groep 7-8
3+4
Oud papier inzameling
5
Schoolontbijt
6
start week van de Mediawijsheid
9
Studiedag, alle leerlingen vrij
16
Zwemmen, groep 5-6

Van het team
De eerste maand van dit schooljaar zit er bijna op en wij hebben een goede start kunnen maken. Zo
hebben we in de afgelopen week de startgesprekken gehad en zijn de kinderen tijdens de Groei- en
Bloeidag druk in de weer geweest met het opschonen van de wijk. Gelet op de foto’s was het een
succes. De kinderen hebben zich van hun beste kant laten zien. Ook in de komende maand staan er
weer verschillende activiteiten op de agenda, die tot nu toe allemaal door kunnen gaan, ondanks de
opleving van het Coronavirus. Enkele scholen binnen Keender hebben al te maken gekregen met
besmettingsgevallen en dat kan ons ook zomaar overkomen. Daarom willen we nogmaals
benadrukken dat het belangrijk is, dat we allemaal de regels blijven naleven. Zo merken we
bijvoorbeeld dat niet iedereen zich houdt aan de verplichte looprichting op het plein. Daarvoor geldt
nog steeds dat de poort naast het fietsenhok als ingang in gebruik blijft en de poort aan de
Rutgerinkdijk als uitgang. Ook wijzen we nogmaals op de anderhalve meter maatregel. Als we ons
aan de regels blijven houden, kunnen we het virus buiten de school houden.
Team Dr. Ariëns Daltonschool
Activiteiten en Corona
- Voorlopig kunnen alle geplande activiteiten doorgang vinden.
Luizencontrole
In de afgelopen maand zijn alle kinderen 2x gecontroleerd op luizen, na de laatste controle bleken er
bij een paar kinderen nog oude neten aanwezig te zijn. Het advies hierbij is vooral goed kammen.
Verder is de school luizenvrij. Het advies van de luizenmoeders: controleer uw kind regelmatig even
op luizen.
Papiercontainer
Op 6 en 7 oktober staat de container weer bij de school! Doet iedereen weer mee? Bedankt namens
de kinderen.
Gastles Bureau Halt
Op donderdag 8 oktober komt een medewerker van bureau HALT een gastles verzorgen voor de
kinderen van groep 7 en 8.

Kinderboekenweek
Maandag 28 september beginnen we de kinderboekenweek met een bijzonder toneelstuk. Vrijdag 9
oktober sluiten we de week ook op een bijzondere manier af.
De kinderboekenweek van dit jaar staat in het teken van geschiedenis. Allerlei activiteiten zullen we
deze week koppelen aan het thema.
Klimaatlessen
De gemeente Berkelland heeft voor alle scholen in de gemeente een klimaatles geregeld. Dit
betekent dat de kinderen van de groepen 3-4, 5-6 en 7-8 deze ochtend (12 oktober) een actieve les
krijgen aangeboden. Hierbij wordt o.a. ingegaan op de kringloop van het water, het zuiveren van
water en het belang van de natuur om ons heen. Voor deze les nemen de kinderen een eierdoosje
mee naar school.
Zwemonderwijs in groep 5 en 6
Op maandag 12 oktober gaat groep 5 en 6 zwemmen. De kinderen nemen deze dag naast de
zwemspullen ook hun fiets mee naar school.
Bezoek Rijksmuseum
Afgelopen jaar zouden we een bezoek brengen aan het Rijksmuseum. Wegens Corona kon dat toen
niet doorgaan. Het is nu gelukt een nieuwe datum te plannen, woensdag 28 oktober. Die dag zullen
de kinderen van groep 5 t/m 8 een bezoek brengen aan het Rijksmuseum in Amsterdam.
Voor die dag zelf: We verwachten de kinderen gewoon om 8.30 uur op school. De bus zal om 10.15
uur vertrekken. Kinderen moeten die dag zelf voor hun eten en drinken zorgen.
Zoals de planning nu is, verwachten we om 18.00 uur weer bij school te zijn. De bus zal stoppen ter
hoogte van Borculoseweg 66 (garagebedrijf). De tijden zijn nog onder voorbehoud. Mocht hierin iets
veranderen, dan laten we u dit weten.
Vorig jaar hebben we met de bovenbouw in de klas het bezoek voorbereid, om uiteindelijk daar met
acteurs een toneelstuk op te voeren. In de coronatijd is dit echter niet mogelijk.
Met alle groepen krijgen we nu een bijzondere rondleiding door het museum.
Wij heten van harte welkom…………
Pepijn, hij begint in oktober in groep 1 op onze school.
We wensen hem veel plezier op de Dr. Ariëns Daltonschool.
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Allemaal een ontzettend fijne verjaardag toegewenst !
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1. De nieuwe beslisboom
2. Onderzoeken GGD in corona tijd
3. Knutselmiddag Natuurpark Kronenkamp
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