Nieuwsbrief 2; 12 september 2018

Data om te onthouden
Week van 17 september;
Donderdag 20 september;
Woensdag 26 september;
Maandag 1 oktober;
Maandag 1 oktober;
Dinsdag 2 oktober;

Oudergesprekken Gouden weken
Studiemiddag. Leerlingen zijn om 12.00uur uit!
Start actie kinderpostzegels groep 7
Hoofdluiscontrole
Start project Slim opgewekt
Informatieavond KiVa 19.30 uur

Aanwezigheid Jannie
Vrijdag 14 september de ochtend
Maandag 17 september de ochtend
Dinsdag 18 september
Woensdag 19 september de ochtend
Vrijdag 21 september de ochtend
Op donderdag 20 september heeft het team een studiemiddag van Stichting Atrium.
De leerlingen van groep 1 t/m 8 gaan die dag om 12.00 uur naar huis.

Oudergespekken
Zoals u wellicht gezien heeft op de Parro app, kunt u zich inschrijven voor de
oudergesprekken van volgende week.
Wij hebben er dit jaar voor gekozen om de ouders niet eerst een vragenlijst in te laten
vullen.
Bij deze oudergesprekken is het wel de bedoeling dat u, als ouder, vertelt over uw kind. Hoe
gaat het thuis? Wat zijn de interesses? Etc. De kinderen zelf hoeven bij deze gesprekken niet
mee. De leerkrachten kunnen door deze informatie beter inspelen op de behoeften van uw
kind en hem/haar beter begeleiden.

KiVa
In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u een informatiebrief
over KiVa, onze nieuwe sociaal emotionele methode.
Een brief voor de onderbouw en 1 voor de bovenbouw.
Om u, als ouders, nog meer bij deze methode te betrekken wordt
er op dinsdag 2 oktober 2018 om 19.30 uur een ouderavond
georganiseerd.
U krijgt op deze avond informatie over de achtergrond van KiVa
en hoe wij er op school mee werken.

Brandoefening
Op woensdag 12 september hebben wij een
brandoefening gehouden op school.
De leerlingen(en leerkrachten) oefenen hierbij hoe
ze moeten reageren als er brand ontstaat in de
school.
Iedereen stond keurig buiten, dus het was een
geslaagde oefening.

Ingezonden informatie

~UITNODIGING ~

Beste ouders en kinderen,
Elke derde zondag van de maand wordt er een speciale viering
gehouden voor en door kinderen/jongeren.
Zondag 16 september is er om 10 uur een viering voor gezinnen met
jonge kinderen. Het kinderkoor zal zingen in deze viering.
Wij zien jullie graag de 16e!

Betreft: Het Langedijker Kampioenschap Apenkooi.
Bestemd voor: groep 4 t/m 8
Datum: zondag 14 oktober 2018
Locatie: Sporthal Geestmerambacht.
Organisatie in handen van: Gymnastiekvereniging D.V.V.
Toelichting
Voor veel kinderen is het elk jaar weer het hoogtepunt van de gymlessen: De Apenkooi les.
Vanwege het enorme plezier dat kinderen daar aan beleven hebben we nu besloten daar ook een
“officieel” kampioenschap van te maken. Dit is uitgemond in het Langdijker Kampioenschap
Apenkooi (LKA).
Even voor degene die het niet weten. Apenkooi is het spel waarbij de zaal vol staat met zoveel
mogelijk toestellen en waarbij je niet op de grond mag komen.
Teams en/of individueel.
Het Kampioenschap staat open voor individuele deelnemers en (vrienden)teams. Een team bestaat
uit 3 of 4 jongens en meisjes en kan komen uit de groepen 4,5,6,7 of 8. Een team wordt begeleid
door een ouder of andere volwassene. Kinderen die geen team kunnen maken kunnen ook mee
doen. Zij worden door de organisatie in een team geplaatst.
Wedstrijd.
Het LKA bestaat uit 2 spelonderdelen. We doen dit in de grootste apenkooi die je ooit hebt gezien.
Het eerste spel bestaat uit een spel waarbij elk team zoveel mogelijk anderen moet tikken. In het
tweede spel staat iedereen er alleen voor en kijken we wie het langst uit handen van de Supertikkers
kan blijven. Natuurlijk sluiten we af met de prijsuitreiking. De winnaar wint de “Gouden Banaan”
trofee.
Opgeven.
Voor informatie over deelname en om je op te geven kijk je op www.dvvlangedijk.nl
Je kunt je t/m 1 oktober opgeven.
Ga jij ook voor die Gouden Banaan? We zien je graag op 15 oktober!
Groeten,
Namens gymnastiekvereniging DVV
Hans Zijp
Hans.zijp@dvvlangedijk.nl
0226-318899

