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Nieuwsbrief november 2020
Agenda
november
2
3+4
5
6
9
16

Techniekochtend, groep 7-8
Oud papier inzameling
Schoolontbijt
start week van de Mediawijsheid
Studiedag, alle leerlingen vrij
Zwemmen, groep 5-6

december
1+2
Oud papier inzameling
3
Sinterklaasfeest
7
1e Adventsviering (gr. 7-8)
10
2e Adventsviering (gr. 5-6)
14
3e Adventsviering (gr. 1-2)
14
Zwemles groep 5-6
17
4e Adventsviering (gr. 3-4)
18
Kerstvakantie, alle groepen 12.00 uur vrij

Van het team
We hebben afscheid genomen van juf Kim, zij gaf vele jaren de Beweegwijslessen aan alle groepen.
Haar enthousiaste manier van begeleiden was voor alle kinderen altijd weer een feestje en dat zullen
we beslist gaan missen. Uiteraard wensen we haar veel succes met haar nieuwe baan. Op dit
moment hebben we nog geen opvolger voor haar.
Vanuit de overheid hebben we een extra subsidie mogen ontvangen, om zgn. Corona-achterstanden
bij kinderen te kunnen wegwerken. We zijn nog aan het inventariseren welke kinderen daarvoor in
aanmerking komen. Wel is duidelijk dat Michelle deze extra lessen (startend na de herfstvakantie)
voor haar rekening gaat nemen.
We merken toch weer dan de regels bij het halen en brengen van de kinderen niet meer zo strikt
worden nageleefd door sommige ouders. Mede gelet op de 2e Coronagolf waarin we nu zitten, willen
we nogmaals benadrukken dat het belangrijk deze regels te blijven volgen. Zo hebben we nog steeds
een verplichte looprichting voor de ouders van groep 1-2, waarbij de poort naast het fietsenhok de
ingang is en de poort bij het grote plein de uitgang. Dat geldt ook voor alle kinderen die zelfstandig
naar school komen. Ouders vanaf groep 3 kunnen hun kinderen afzetten en ophalen bij de ingang en
uitgang. Helaas kunnen we ook nog geen ouders in school ontvangen, tenzij ze door ons worden
uitgenodigd. Met jullie medewerking kunnen we het virus buiten de school houden. Mocht(en) jullie
kind(eren) klachten hebben, volg dan de ‘beslisboom’, die als bijlage bij deze nieuwsbrief is
toegevoegd.
Team Dr. Ariëns Daltonschool

Activiteiten en Corona
- Voor november kunnen alle geplande activiteiten doorgang vinden.
-

Voor december, Sint en Kerst:

Dit jaar gaan zaken door alle coronamaatregelen anders dan we gewend zijn de afgelopen jaren en kan
de planning ook niet overal doorgaan zoals we hadden gedacht.
In december hebben we het dan vooral over Sinterklaas en Kerst. Hoe dit allemaal precies zal verlopen
hoort u zo spoedig mogelijk, met de exacte invulling zijn we nog bezig. (ook in overleg met onze OV)

Wat we nu al wel vast willen mededelen is dat we op 17 december een gewone schooldag hebben
qua tijden, d.w.z. van 8.30 tot 14.15 uur. De Kerstavond vervalt, omdat een hapjesbuffet door ouders
nog niet kan/mag. Daarnaast willen we kinderen in het donker niet alleen over de speelplaats laten
gaan. De kerstavond zal dus vervallen en zal worden vervangen door een kerstmiddag. Over de exacte
invulling stellen we u in de volgende nieuwsbrief op de hoogte.
Een ‘Kinderzwerfboekstation’ in Neede
Tijdens de opening van de Kinderboekenweek 2020 hebben wij als school ons
‘Kinderzwerfboekstation’ onthuld. Het station is een kast o.a. gevuld met boeken die we gratis
hebben mogen ontvangen van Kinderzwerfboek (www.kinderzwerfboek.nl). De Dr. Ariens
Daltonschool is nu een officieel geregistreerd ‘Kinderzwerfboekstation’.
Zwerfboeken zijn boeken die zwerven van kind naar kind. Je vindt ze o.a. op school en herkent ze aan
de sticker op de kaft. Op deze sticker staat “Neem me mee”. Je mag deze boeken dus mee naar huis
nemen en thuis lezen. Op de achterste pagina zit nog een sticker. Op deze sticker staat een code.
Deze code kun je invullen op de website en dan kunnen de kinderchefs (ze noemen zich “Zwervers”)
zien waar het boek blijft. Voor dit schooljaar zijn dit Bo (groep 8), Niek (groep 7) en Naud (groep 6).
Daarna mag je het boek verder laten zwerven in de supermarkt, de trein, een attractiepark, tijdens
een dagje shoppen of verzin zelf een plek waar jij het boek neer wilt leggen voor een ander kind.
Heb je zelf thuis een boek dat je (met medeweten van je ouders) wilt laten zwerven? Neem het mee
naar school en geef het af aan een van de ‘zwervers’. Zij zorgen er dan voor dat jouw boek de juiste
stickers en een code krijgt, zodat jij je boek kunt laten zwerven en kunt volgen.
Bezoek Rijksmuseum
Woensdag 28 oktober zullen de kinderen van groep 5 t/m 8 een bezoek brengen aan het
Rijksmuseum in Amsterdam. Binnen de huidige coronaregels kan het bezoek van schoolgroepen
doorgaan.
Voor die dag zelf: We verwachten de kinderen gewoon om 8.30 uur op school. De bus zal om 9.45
uur vertrekken. Kinderen moeten die dag zelf voor hun eten en drinken zorgen.
Zoals de planning nu is, verwachten we om 16.45 uur weer bij school te zijn. De bus zal stoppen ter
hoogte van Borculoseweg 66 (garagebedrijf).
Met alle groepen krijgen we nu een bijzondere rondleiding door het museum.
Techniekochtend groep 7-8
Maandag 2 november gaan de kinderen van groep 7-8 naar Borculo voor de 1e techniekochtend. We
vertrekken om 8.30 uur met de fiets bij school. Houd iedereen rekening met het weer.
Papiercontainer
Op 3 en 4 november staat de container weer bij de school! Doet iedereen weer mee? Bedankt
namens de kinderen.
Schoolontbijt
Op donderdag 5 november neemt onze school deel aan het Nationale Schoolontbijt. Alle leerlingen
kunnen het ontbijt thuis deze dag overslaan.
D.m.v. dit schoolontbijt willen we het belang van een goed ontbijt onder de aandacht brengen. Het
ontbijt in de gemeente Neede wordt verzorgd door bakker Stroet. Het ontbijt vindt plaats op school
in de groep van uw kind. Kinderen nemen hiervoor een bord en bestek mee naar school.

Week van de mediawijsheid (gr. 7-8)
Van 6 tot en met 13 november vindt de week van de Mediawijsheid plaats.
In deze week zullen de kinderen van groep 7 en 8 deelnemen aan de Mediamastersgame. Een
landelijke game waarbij kinderen van groep 7 en 8 kennis maken met de kansen en gevaren van
media.
Studiedag
Maandag 9 november is er een studiedag gepland. De kinderen zijn deze dag vrij. Deze dag zijn we
met het team bezig met de ontwikkeling van ons Dalton onderwijs. Daarnaast gaan we ook verder
met Rapportfolio.
Zwemonderwijs in groep 5 en 6
Op maandag 16 november gaat groep 5 en 6 zwemmen. De kinderen nemen deze dag naast de
zwemspullen ook hun fiets mee naar school.
Wasouders:
Ieder jaar doen we een beroep op u om ons, vooral in het belang van de leerlingen, te helpen.
Helpen bij allerlei activiteiten die in de loop van het schooljaar gaan plaatsvinden. Door Corona is
hiervoor geen aparte brief uitgegaan. We zijn hierbij ook nog voorzichtig met onze hulpvraag. Ieder
jaar verzorgen ouders van onze school de was. We zijn op zoek naar ouders die dit schooljaar enkele
keren de was willen doen. (bij eenzelfde opgave als andere jaren, gaat het vaak om 3 keer). Opgave
bij meneer Martijn m.tenberge@keender.nl
Wij heten van harte welkom…………
Matt, hij begint in november in groep 1A op onze school.
We wensen hem veel plezier op de Dr. Ariëns Daltonschool.
Jarigen in november
01
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10
10

Sebastiaan
Marley
Matt
Tessa
Toon

gr. 2
gr. 4
gr. 1A
gr. 7
gr. 5

18
23
28
30

Bentley
Esmeralda
Bo
Callista

Allemaal een ontzettend fijne verjaardag toegewenst !
Bijlagen:
1. Beslisboom Corona
2. Voorstellen jeugdverpleegkundige
3. Preventie Platform jeugd
4. ANWB actie: Zet je licht aan!
5. Sjors sportief en creatief
6. Informatie van de scouting

gr. 5
gr. 4
gr. 8
gr. 2

1. Beslisboom Corona

2. Voorstellen jeugdverpleegkundige

3. Preventie Platform jeugd
In november en december biedt het Preventie Platform Jeugd een gratis online cursus “Opvoeden &
Zo” aan. Kinderen opvoeden is leuk, maar soms ook lastig. Iedere ouder heeft wel eens behoefte aan
steun en advies. Deze cursus kan ouders helpen een oplossing voor deze vragen te vinden. Tijdens de
vijf bijeenkomsten, die 1,5 á 2 uur duren, kunnen allerlei onderwerpen besproken worden. Te
denken valt aan: aandacht geven en prijzen, grenzen stellen, zindelijkheid, koppigheid en het maken
van afspraken met het kind, bijvoorbeeld over computertijd of bedtijd. Het uiteindelijke programma
wordt samengesteld op basis van de wensen van de deelnemers en de vragen die zij hebben.
Aanmelden kan via www.preventieplatformjeugd.nl. Op de website van het Preventie Platform Jeugd
is onder het kopje “Opvoeden & Zo” meer informatie over de data en tijdstippen van deze online
cursus te vinden.

4. ANWB actie: Zet je licht aan!

5. Sjors sportief en creatief

6. Informatie van de scouting

