Nieuwsbrief
AFSPRAKEN INLOOP
We vinden het als team belangrijk dat er een laagdrempelig
contact is tussen ouders en school. Daarnaast streven we er
ook naar om het eigenaarschap bij kinderen te vergroten en
zoveel mogelijk rust in de school te creëren.

Agenda

Daarom hebben we voor wat betreft de inloop de volgende
afspraken binnen het team gemaakt.

20 september:
Prinsjesdag

Ouders van groep 1/2 mogen iedere dag binnenkomen
tijdens de inloop. Vanaf groep 3 zijn ouders welkom tijdens de
inloop op maandag en vrijdag. Om 8.30 uur willen we graag
met de kinderen de dag starten.
FRUITOUDERS GEZOCHT

Drie keer per week (dinsdag, woensdag en donderdag)
krijgen we als school vanuit de overheid schoolfruit
aangeboden. Erg lekker en gezond!
We zijn dan ook op zoek naar fruitvaders en fruitmoeders die
ons zouden kunnen helpen met het bereiden van het
schoolfruit.

22 september:
Naschools gymuurtje
Groep 3 t/m 8
15.15 – 16.15 uur

26 september:
Lindesfeest /
Studiedag leerkrachten

Lijkt het u leuk om
’s ochtends onder het
genot van een kop koffie
het fruit voor de kinderen
te verzorgen, geeft u
zich dan op bij Jan Brouwer.

27 september
Technieklokaal
groep 6 t/m 8

LINDE IN HET LICHT

Op vrijdagavond 16 en zaterdagavond 17 september 2022 organiseert het
buurtschap Linde een verlichtingsroute “Linde in het licht”.
De verlichtingsroute is een georganiseerde route door het buurtschap, die per auto
of fiets gereden kan worden. Woningen, objecten en ingerichte taferelen langs de
route worden in verlicht.
Ook wij als school zijn te zien langs deze route. Leerlingen uit groep 5/6 hebben een
mooi doek gemaakt met daarop tekeningen die kenmerkend zijn voor onze school.
Op de website www.volksfeestlinde.nl vindt u meer informatie over de
verlichtingsroute.

OVERBLIJFROOSTER

In het onderstaande overzicht het overblijfrooster voor de komende drie weken.
Overblijfouders komen om 12.25 uur in school. Om 12.30 uur eten de kinderen dan
onder toezicht van de ouder en de leerkrachten. Daarna gaan de kinderen met de
overblijfouder tot 13.15 uur naar buiten.
Bij verhindering zou het erg fijn zijn als er onderling met elkaar geruild kan worden.

BENEFIETMIDDAG BERND GROOT JEBBIN K

Bernd (groep 7) heeft drie jaar zijn haren laten groeien
om deze te kunnen doneren aan Stichting Haarwensen.
Stichting Haarwensen zet zich in om van echt haar
pruiken te maken voor kinderen die door ziekte hun
haren zijn verloren.
Op 18 september wordt, met een feestelijke afsluiting,
zijn haar geknipt tijdens een benefietmiddag in het
Jonkersbos. Tijdens de benefietmiddag zal er muziek zijn,
staat er een springkussen voor de kinderen en er is eten
en drinken te verkrijgen.
Het geld dat tijdens deze benefietmiddag wordt
opgehaald zal ook naar Stichting Haarwensen
gaan.
We zijn erg trots op Bernd en hopen dat zijn
benefietmiddag een succes gaat worden.

GEMEENTE BRONCKHORST ZOEKT JEUGDBURGEMEESTER

De gemeente Bronckhorst gaat ook dit jaar weer van start met het werven van een
nieuwe jeugdburgemeester. Op dit moment wordt deze functie vervuld door Lisa
Ankersmid. De bedoeling is dat we ieder jaar een nieuwe jeugdburgemeester
kiezen. Dat doen we dit jaar op 19 oktober. Op 20 oktober zal de nieuwe
jeugdburgemeester officieel benoemd worden.
Alle kinderen van groep 7 die woonachtig zijn in de gemeente Bronckhorst kunnen
zich aanmelden om jeugdburgemeester te worden. De jeugdburgemeester
vertegenwoordigt alle kinderen uit de gemeente Bronckhorst, is enthousiast en durft
zijn/haar mening te geven. Op de website van de gemeente,
www.bronckhorst.nl/jeugdburgemeester, kunnen ouders en kinderen terecht voor
meer informatie. Tot 7 oktober 2022 kunnen kinderen zich opgeven.
De gemeente hoopt dat veel enthousiaste leerlingen zich aanmelden zodat ze een
goede keuze kunnen maken.

VOORSTELLING PETER EN DE WOLF

Vorig jaar hebben we met groep 6/7 op school meegedaan met het project
“Wiesneus”. Dit project stond in het teken van lessen in het dialect. Naar aanleiding
van dit project is er nu een theatervoorstelling.
In deze voorstelling maken kinderen in de leeftijd van 8 tot 10 jaar op een leuke
ongedwongen speelse manier kennis met zowel dialect als ook met klassieke muziek.
Speciaal hiervoor is een Berkellands muziekensemble samengesteld o.l.v. ervaren
muzikant en dirigent Ira Wunnekink.
Het verhaal wordt in het dialect voorgelezen door
Henk Muileman. Als onderwijzer was Henk vaak
bezig met dialectliedjes in de klas.
De voorstellingen vinden plaats op:
- Zondag 25 september om 14.00 uur in Open
Luchttheater Engbergen
Bosweg 5, 7083 AB Voorst
- Zondag 9 oktober om 14.00 uur in Theater ’t Spieker
Kerkstraat 30, 7151 BW Eibergen
De voorstelling is gratis te bezoeken.
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