Nieuwsbrief
KOOKLESSEN
Groep 7/8 heeft het thema Middeleeuwen afgesloten met een
kookles van Gea. De groenten werden uit de eigen schooltuin
gehaald en daarna gewassen en gesneden. Het hout werd gehakt
met een bijl. In een grote pot werd buiten boven het vuur, op
middeleeuwse wijze, een lekkere soep gekookt.
Ook groep 3/4 heeft een kookles gehad. Zij hadden het thema
”Boomfruit”. Er werden heerlijke appelflappen en spiesjes van
gedroogd fruit gemaakt.
Groep 5/6 heeft ter afsluiting van het thema van Natuur en techniek
zelf appelsap gemaakt. We hebben een kleine productieketen
nagebootst. Het eindresultaat, onze eigen appelsap, smaakte
heerlijk!

Agenda
4 oktober:
Dierendag

5 oktober
Start
Kinderboekenweek

10 oktober:
Groep 5/6 Voorstelling
Superjuffie in Amphion
Groep 1/ 2 en groep 3/4
Bibliotheekles

12 oktober:
TECHNIEK
Dinsdag 27 september zijn groep 6, 7 en 8 met de echte
techniekbus naar het Metzo in Doetinchem geweest om daar een
techniekles bij te wonen. De kinderen werden verdeeld in vier
groepen en iedere groep werkte aan een andere opdracht.
De komende drie weken
zullen zij ook iedere
dinsdagochtend naar
de technieklessen gaan
en zullen de opdrachten
steeds rouleren.
Het was een erg leuke
en leerzame ochtend!

Groep 5/6
Bibliotheekles

13 -20 oktober:
Themaweek
“Reis om de wereld”

21 oktober:
Studiedag leerkrachten/
leerlingen vrij

KINDERBOEKENWEEK GI-GA-GROEN
Van maandag 4 tot zondag 16 oktober is er de Nationale Kinderboekenweek. Het thema
van dit jaar is Gi-Ga-Groen.
We besteden in de groepen in de
Kinderboekenweek extra aandacht
aan het lezen.

ACTIE BRUNA
Ook dit jaar heeft de Bruna tijdens de Kinderboekenweek weer een leuke actie. Afgelopen
jaren hebben we er als school, dankzij jullie, veel plezier van gehad. Daarom doen we nu ook
graag mee.
Wie tijdens de Kinderboekenweek een kinderboek koopt bij Bruna, mag de kassabon op
school bij juf Linda of juf Evelien inleveren.
De school mag dan, aan het einde van de Kinderboekenweek, voor 20% van het
totaalbedrag van de ingeleverde kassabonnen nieuwe en leuke leesboeken uitzoeken.
Sparen jullie weer met ons mee? Alvast bedankt!

THEMAWEEK REIS OM DE WERELD
Na de Kinderboekenweek hebben we aansluitend op school een themaweek. Het thema
van de themaweek is “ Reis om de wereld”. Iedere groep heeft een werelddeel/ land
toegewezen gekregen en gaat daar in die week op verschillende manieren mee aan het
werk.
Op donderdag 20 oktober sluiten we themaweek af. We hebben de Klankenkaravaan
uitgenodigd om dit samen met ons te doen door middel van een eindvoorstelling aan het
einde van de middag.
U bent tijdens de voorstelling van harte welkom. Noteer dus alvast deze datum (20 oktober) in
uw agenda! In een volgende nieuwsbrief volgt meer informatie over het precieze tijdstip van
de voorstelling.

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.

MR
De MR volgt het schoolbeleid op het gebied van onderwijs, personeel, organisatie,
huisvesting en financiën. We denken kritisch mee over het beleid. Daarbij staat steeds het
belang van alle betrokkenen (kinderen, ouders en personeel) voorop. U kunt van ons
verwachten dat wij huidig beleid en nieuwe ontwikkelingen volgen.
Wilt u in contact komen met de MR? Ons e-mailadres is: mr@dekraanvogel-vorden.nl
MR vergaderingen zijn openbaar voor ouders/verzorgers en personeel. Neem, wanneer u
een vergadering bij wilt wonen, contact op met de voorzitter of secretaris of stuur een mailtje
naar bovenstaand e-mailadres.
Wilt u meer informatie zonder een vergadering bij te wonen? Er is bij Linda een MR
informatiemap ter inzage op te vragen die u op school kunt inzien. Hierin zit o.a. informatie
over hoe de MR werkt, wat onze rechten zijn, de agenda van de komende vergadering en
de notulen van de afgelopen vergaderingen.

Op de foto van links naar rechts:
Deborah Puijk (ouder/ lid)
Mathijs Nijhof (ouder/ lid)
Corry Kuijt (leerkracht/ voorzitter)
Linda Hulshof (leerkracht/ secretaris)

PRIVACYGEGEVENS PARRO
Afgelopen week heeft u in Parro de vraag gesteld gekregen om uw privacygegevens te
bekijken en eventueel aan te passen. Het kan zijn dat dit bericht uw aandacht is ontglipt,
vandaar in deze nieuwsbrief nog even een herinnering.
Hoe bekijk ik mijn gegevens/ hoe pas is ze aan?
• Ga naar de Parro-app
• Onder acties (onder de groepen) vindt u de Privacy-voorkeuren
• Tik op Privacy-voorkeuren
• Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes of het potloodje achter het
kind.
Mochten er problemen zijn met bekijken of aanpassen van de gegevens, dan kunt u altijd bij
de directeur of één van de groepsleerkrachten terecht.
BESLISBOOM GGD CORONA

