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Beste ouders, verzorgers,
De tweede nieuwsbrief van dit schooljaar ligt weer voor u.
Afgelopen donderdag hebben we de informatieavond gehad betreffende de toekomst van onze school. Het
is prettig dat we van het bestuur van SPO De Liemers de kans krijgen om de komende drie jaar te bouwen
aan de school en dat een dreigende fusie of zelfs sluiting de komende jaren van de baan is. Ook de
voorwaarden die hieraan gekoppeld zijn geven ons het vertrouwen dat we echt mogen en kunnen gaan
bouwen.
De onderwijskundige samenwerking met De Ontdekking geeft ons meer handvatten. Leerkrachten zijn met
de collega’s van De Ontdekking al volop aan het werk. Ze nemen deel aan parallel overleggen waarbij de
praktische inhoud van het onderwijs voor de komende maand centraal staat en zijn toegevoegd aan de
onderwijskundige werkgroepen waar de beleidsmatige kant van het onderwijs besproken wordt. Collega’s
staan er nu niet meer alleen voor en mogen delen, brengen en halen.
Ook de kinderen profiteren hiervan. Inmiddels zijn de eerste kinderen ingestroomd in de voorschool van De
Ontdekking. Vanaf drie jaar mogen kinderen hieraan deelnemen en als ze vier jaar zijn stromen ze dan door
naar de St. Jozef. Kinderen met een hoogbegaafdheidsprofiel kunnen, in de nabije toekomst, deel gaan
nemen aan de plusklas van De ontdekking. Kortom: ook op dit niveau zijn er voordelen voor de school
waarneembaar.
Op visiegebied willen we gaan bouwen aan een daltonschool. Binnen het daltononderwijs werken we met
dezelfde inhouden maar verschilt de organisatie t.o.v. een traditionele school. Binnen het daltononderwijs
proberen we zo goed mogelijk te kijken naar de behoeftes van ieder kind en daar ons aanbod op aan te
passen. Hierbij proberen we kinderen, door middel van reflectie, te leren eigen verantwoordelijkheid te
nemen. Dit gebeurt met name door een goede dag/week/maandtaak neer te zetten. Ook proberen we de
kinderen andere vaardigheden bij te brengen door bewust aandacht te besteden aan verschillende vormen
van samenwerken binnen en buiten de groep. Mentoring/tutoring/maatjeswerk; het zal in de toekomst
allemaal voorbijkomen.
Uiteraard zullen de leerkrachten hiervoor een scholing ontvangen. Een scholing die drie jaar duurt en tot
resultaat zal hebben dat we een duidelijke en doorlopende visie hebben met als resultaat: blije kinderen en
blije leerkrachten. Wij willen ervoor gaan en hebben er zin in!
Een derde punt is een gezond financieel beleid. Met de afname van het aantal kinderen komt ook de
financiële positie in gevaar. We moeten zorgvuldig begroten en goed met onze centen omgaan. Ook hierbij
is de samenwerking met De Ontdekking prettig doordat we dan groter in kunnen kopen waardoor we een
financieel voordeel kunnen behalen. Maar wellicht zullen we zo af en toe ook een beroep doen op de
gemeenschap. Wanneer klussen financieel minder verantwoord zijn kunnen we vragen om hulp in natura.
Hopelijk vinden we u hier aan onze zijde.
Natuurlijk moeten we met een schuin oog blijven kijken naar de krimp. Vier groepen is echt het minimum om
kwaliteit te kunnen blijven genereren en garanderen. Daar de focus alleen op leggen kost echter energie.
We kijken liever met een frisse blik naar de toekomst en gaan onze eigen kansen creëren. Dat levert energie
op!
Samen moeten we er onze schouders onder zetten. Als we dat doen heb ik het vertrouwen dat we het
bestuur van SPO De Liemers kunnen laten zien dat deze school: de kwaliteit levert vanuit een vaststaande
visie, dat het financieel verantwoord is om door te gaan en dat er een gemeenschap achter staat die bereid
is hierin te investeren.
Wij gaan ervoor!
Gedurende de komende maanden zal ik middels de nieuwsbrief u blijven informeren over de voortgang die
we maken maar mocht u nog vragen hebben dan bent u van harte welkom om eens binnen te lopen.
Met vriendelijke groet,
Bart van der Ent
Directeur

Schoolfruit
Hoera, we zijn ingeloot voor gratis EU-schoolfruit. De eerste levering start in de week van 7 november en
loopt t/m week 15 door. Totaal 20 schoolweken. Te zijnde tijd wordt u hierover nader geïnformeerd.

Spelletjesmiddag groep 1-2
Donderdag 20 oktober hebben wij alweer de tweede spelletjesmiddag in groep 1-2. Wat was het gezellig op
dinsdag 27 september tijdens de eerste spelletjesmiddag. Gelukkig waren er genoeg hulpouders en hopelijk
gaat dit ook lukken voor de andere zeven keer! Ook opa’s en oma’s zijn van harte welkom. Dus als je zin en
tijd hebt zijn jullie weer van harte welkom op de geplande middagen.
Even voorstellen, stagiaire
Mijn naam is Femke Goossen. Ik ben 18 jaar en woon in Didam. Ik ben vorig jaar geslaagd voor
mijn havo diploma en ondertussen eerstejaars pabo student aan Iselinge Hogeschool. Ik loop
vanaf september tot en met begin januari elke dinsdag stage in groep 7/8 bij juf Anke. Drie keer
in de week ben ik te vinden op het voetbalveld van DVC’26, daarnaast heb ik ook nog een
bijbaantje bij de Albert Heijn. Ik kijk er erg naar uit om de komende maanden met de kinderen te
werken en hoop ze veel bij te kunnen leren en andersom natuurlijk ook. Mocht je nog meer van
mij willen weten mag je mij altijd opzoeken om even gezellig te praten.
Boeken sparen voor de school
Dit jaar is er wederom de boekenactie bij Bruna. Als je tijdens de Kinderboekenweek van 5 t/m 16 oktober
2016 een kinderboek bij Bruna koopt, lever dan het bonnetje hiervan bij de juf van uw kind. De school mag
dan voor 20% van het totaalbedrag boeken uitzoeken voor de schoolbibliotheek. Dus hoe meer bonnen, hoe
groter het eindbedrag! Alvast bedankt voor uw medewerking.
Kinderboekenweek
Dit jaar is de Kinderboekenweek van 5 tot 14 oktober. Het thema is: Voor altijd jong! Op woensdag 5 oktober
is er een opening op de speelplaats. Alle ouders, opa’s en oma’s zijn uitgenodigd om te komen kijken! Op
maandag 17 oktober zijn de opa’s en oma’s van de kinderen van harte welkom vanaf half 2. De kinderen
mogen die dag een gezelschapspelletje meenemen Dit kunnen ze dan samen met hun opa en/of oma of de
opa/oma van een vriendje of vriendinnetje gaan spelen. Vraag aan jullie ouders: Nodig de opa’s en oma’s uit
om bij ons op school te komen. Donderdag 20 oktober kunt u tijdens de inloopavond van 18.30 uur – 19.30
uur alles bekijken waar we over hebben gewerkt tijdens de Kinderboekenweek.

Agenda
MAANDAG
03-10-2016
Juf Elviera
jarig
Groep 3-4 naar de
bibliotheek
14.45-15.45 uur:
Typles 4

DINSDAG
04-10-2016

WOENSDAG
05-10-2016

DONDERDAG
06-10-2016

Dierendag
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Dag van de
leerkracht
Start
Kinderboekenweek
Thema: “Voor altijd
jong!”

Startgesprekken

WOENSDAG
12-10-2016

DONDERDAG
13-10-2016

VRIJDAG
14-10-2016

11.15 uur
Ontruimingsoefening
Meester Bart
afwezig

Juf Natasja jarig

DONDERDAG
20-10-2016

VRIJDAG
21-10-2016

Startgesprekken

MAANDAG
10-10-2016

DINSDAG
11-10-2016

14.45-15.45 uur:
Typles 5

Sportbuurtwerk
Zomp Loil 15.3016.30 uurr

MAANDAG
17-10-2016

DINSDAG
18-10-2016

14.45-15.45 uur:
Typles 6

19.30 uur MR

MAANDAG
24-10-2016

DINSDAG
25-10-2016

WOENSDAG
19-10-2016

VRIJDAG
07-10-2016

Spelletjesmiddag
groep 1-2
18.30-19.30 uur
Inloopavond thema
Kinderboekenweek

WOENSDAG
26-10-2016

DONDERDAG
27-10-2016

VRIJDAG
28-10-2016

Herfstvakantie
Za. 29-10-2016 juf Marion jarig
Zo. 30-10-2016 start wintertijd (klok 1 uur terug)

MAANDAG
31-10-2016
Luizencontrole
Graag geen
staartjes of gel
gebruiken
14.45-15.45 uur:
Typles 7

DINSDAG
01-11-2016

WOENSDAG
02-11-2016
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Om alvast in uw agenda te noteren:

DONDERDAG
03-11-2016
Juf Francis jarig

VRIJDAG
04-11-2016
Juf Patricia jarig
Zaterdag 05-102016: kleding
inzameling

maandag 7 november streetwise voor alle groepen
woensdag 23 november studiedag

De jarigen in de maand oktober zijn:
03-10 Juf Elviera
24-10 Amber Krechting
04-10 Ties Heuberger
Sophie Lucassen
11-10 Juf Stefanie
27-10 Lasse Gieling
14-10 Juf Natasja
29-10 Juf Marion
22-10 Jonas Kaal

Welkom op school!
In groep 1 Flore IJzermans.
We hopen dat je je snel thuis voelt op onze school!

