INFOPLUS
31 augustus 2017
Kalender komende periode:
04 september
04 september
05 t/m 07 september
06 september
16 september
19 september
20 september
27 september

Inloop-/kennismakingsavond groep 4 t/m 8 (18:30 tot
19:30 uur)
Informatieavond groep 8 (19:30 tot 20:00 uur)
Fruitmozaïek leggen aan de gracht
Schoolfotograaf (alleen klassenfoto’s)
Fruitcorso
Schoolreisje groep 3 t/m 7
Informatieavond groep 1 t/m 3
Bestelronde Kinderpostzegels

Op 1 augustus 2017 was juf Corrie Steenaart 40 jaar in het onderwijs.
En zelfs ook 40 jaar op De Dagobert.
Wij willen haar namens het team nogmaals feliciteren met deze mijlpaal.
We wensen haar nog een mooie tijd op de Dagobert toe!

Gegevens controleren
Van alle oudste kinderen op school hebben wij een leerlingkaart geprint. Uw kind heeft
deze leerlingkaart inmiddels mee naar huis gekregen. Graag ontvangen wij deze
leerlingkaart gecontroleerd en met eventuele nieuwe of aanvullende gegevens van u
retour. U kunt de gecontroleerde leerlingkaart inleveren bij de leerkracht van uw oudste
kind. Zo zorgen wij er samen voor dat onze administratie up-to-date blijft.

Luizenouders per groep
We zoeken per groep 2 ouders die in de week na
een vakantie de kinderen van hun groep
controleren. Deze ouders kunnen dag en tijdstip
vaststellen in overleg met de leerkracht. De ouders
doen ook een eventuele nacontrole.
Een aantal ouders van de hoofdluiswerkgroep heeft
aangegeven na de vakantie de controle van de
groep van hun kind wel te willen blijven doen. Zij kunnen dan ook uitleg geven over de
controle.
Wilt u helpen om de hoofdluiscontrole in de groep van uw kind te doen, laat het dan zo
snel mogelijk weten via info@dagobertschool.nl . Alvast bedankt voor uw hulp.

Luizen geconstateerd
Bij de luizencontrole na de zomervakantie is in verschillende groepen luis/neten
geconstateerd. Alle ouders van de kinderen die in deze groepen zitten, hebben hierover
een mail ontvangen. Wij vragen u om alert te zijn en uw eigen kind regelmatig te
controleren. Meer informatie treft u op de site van de GGD: https://ggdgelderlandzuid.nl/wpcontent/uploads/2016/07/Hoofdluis-in-je-haar-kammen-maar-versie-augustus-2016.pdf

Fruitmozaïek leggen
Het Fruitcorso en Appelpop komen al weer in zicht. In de
aanloop hier naartoe zullen de dames van de Fruitmozaïek
werkgroep volgende week dinsdag beginnen met het leggen
van het Fruitmozaïek voor onze school. Er wordt gelegd op
dinsdag, woensdag en donderdag. Op donderdagavond is de
opening van de mozaïeken. De werkgroep vindt het leuk als u
komt kijken of een poosje helpen. Er zijn altijd handen nodig om
uien te pellen, fruit te poetsen, bloemkool te snijden of de
kinderen daarbij te helpen. Kom dus gezellig langs en met
elkaar maken we er weer een prachtig kunstwerk van.

Bewegingsonderwijs
Vanaf maandag 28 augustus zijn de gymlessen in de sporthal, Westroijen, weer begonnen.
In onderstaand schema ziet u wanneer uw kind(eren) naar de sporthal gaat/gaan.
maandag
10.00-11.00 uur
11.00-12.00 uur
13.00- 14.00 uur

Zaal 1
6/7E
3 L/I
6 C/A

donderdag
10.00-11.00 uur
11.00-12.00 uur
13.00- 14.00 uur

Zaal 1
5A
3S
4 J/D en 4 F

Zaal 2
8 S/A
5 A/Y
7M

Zaal 3

De kinderen van de groepen 6 C/A, 7 M en 4 J/D of 4 F gaan dus direct van de sporthal
naar huis. De leerkrachten zorgen ervoor dat zij de eventuele fietsen mee nemen. Wanneer
u ze ophaalt, dan graag bij de sporthal.

De kinderen van de groepen 3 t/m 8 zijn verplicht om tijdens de
gymles gymschoenen en gymkleren te dragen. Vanaf groep 6 zijn
stevige sportschoenen verplicht om de kans op blessures te
verkleinen ( dus geen ballet- of bootschoenen. ) Lange en halflange haren moeten tijdens de gym worden samengebonden
voor zowel jongens als meisjes i.v.m. de veiligheid. Ook moeten de
sieraden af tijdens de gymles.
Wij werken met de methode Bewegingsonderwijs Wim van Gelder,
waarin alle bewegingsthema's meerdere keren per jaar aanbod
komen. Ook besteden we aandacht aan de conditie van de leerlingen d.m.v. de shuttle
run test die twee keer per jaar wordt afgenomen. De uitslagen worden bijgehouden,
waardoor de groei van elke leerling zichtbaar wordt.
De kinderen van groep 4 krijgen een half jaar gym en het andere halfjaar schoolzwemmen.
De zwemtijden voor de groepen 4 zijn op maandag van 12.30 uur tot 13.30 uur i.i.g. tot 1
jan. 2018.

Nieuwe leerlingen
Zo aan het begin van het schooljaar, willen we graag een goed overzicht krijgen van de
kinderen die komend jaar gaan instromen op onze school. Van veel kinderen hebben we
het inschrijfformulier al ontvangen, maar nog niet van iedereen. Wordt uw zoon/dochter in
het komende schooljaar 4 jaar en heeft u voor hem/haar nog geen inschrijfformulier
ingevuld? Dan kunt u een inschrijfformulier halen op donderdag bij de administratie of op
andere dagen bij onze directeur, Bert Schurink. Alvast bedankt.
Kent u mensen in uw omgeving die zich oriënteren op een basisschool voor hun kleuter?
Men kan altijd contact opnemen met Bert Schurink om een afspraak te maken voor een
kennismakingsgesprek.

