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Gefeliciteerd!

Bieb op school

De volgende
kinderen zijn
net jarig geweest of vieren binnenkort hun verjaardag:
02-09

Berdan

1-2

09-09

Lindsey

4

10-09

Bo

6

11-09

Milou

6

15-09

Javi

6

23-09

Nuri

1-2

24-09

Dalia

5

Van harte gefeliciteerd!

Welkom terug op
school!
Op 28 augustus zijn we het
schooljaar 2017-2018 gestart.
We hopen er met elkaar weer
een goed en fijn schooljaar van
te maken!

Jaarkalender
Op digiduif vindt u onze digitale jaarkalender. Bijna alle ouders hebben nu een digiduif account. Deze is echt noodzakelijk
om alle informatie betreffende
schoolse zaken te kunnen krijgen. Heeft u nog geen account,
neem dan contact op met juf
Yolande.

De schoolbieb is inmiddels
alweer begonnen. Op maandag
gaan de kinderen van
groep 1-2,
4/5 naar de
bieb. Op
donderdagmiddag groep 3, 6 en 7/8. De
kinderen mogen ook een boek
meenemen voor thuis maar alleen als ze daarvoor een tas
mee naar school nemen! Dit
mag de biebtas zijn of een andere tas.

Gymlessen
Wanneer de gymles aan het
eind van de schooltijd valt en
uw kind zelfstandig van de
sporthal naar huis mag lopen,
zullen wij dit alleen toestaan
met uw
schriftelijke
toestemming.
Dit geldt voor
groep 4/5 en
groep7/8. Dit om onze verantwoordelijkheid te kunnen dragen.

Thema: “Eten”
Van 4 september tot 6 oktober
werken de kinderen uit de groepen 1-2 over het
thema “Eten”.
Binnen dit thema leren de kinderen spelenderwijs waar
ons voedsel
vandaan komt
en wat gezond

en ongezond eten is.
Natuurlijk gaan we ook eten
proeven en ruiken.
Ook worden er weer nieuwe
woorden geleerd. Deze hangen
in de klas van uw kind.

Tussendoortjes,
traktaties
Daarop aansluitend herinneren we u aan de afspraak over de tussendoortjes: om 10 uur eten
we alleen fruit. Als drinken adviseren we water
te laten drinken.

Kennismakingsgesprekken
Op 26 en 27 september zijn de
individuele kennismakingsgesprekken voor de ouders van
kinderen uit groep 3 t/m 7. U
krijgt een uitnodiging om in te
tekenen via Digiduif.

Ik en de groep
In het kader van Leefstijl en Levensbeschouwing staat het thema “Ik en de groep” centraal
van 29 augustus tot 7 oktober.
Tijdens deze lessen besteden
we vooral aandacht aan de sfeer

in de groep en kennismaken
met elkaar.

Leerplicht
Leerplicht ziet erop toe dat leerlingen om 8:30 en om 13:15 in de
klas moeten zitten, anders zijn zij
te laat. Dus wel op die tijd op
school, maar
niet in de klas,
is te laat! Ook al
is het maar 1 of
2 minuutjes. Wij
moeten dit bijhouden. Als uw
kind 4 keer te
laat is nodigt de leerkracht u uit
voor een gesprek, om te kijken
hoe het opgelost kan worden.

Studiemiddag
Op maandagmiddag 11 september zijn de leerlingen vrij in verband met een studiemiddag.

De Lindenberg
Kom je een
lesje uitproberen bij de
Lindenberg?
De scholen zijn weer begonnen,
en dat betekent ook: de cursussen van de Lindenberg gaan bijna
weer van start! Wat wil jij dit jaar
doen, een instrument leren spelen op de Muziekschool? Met de
voetjes van de vloer bij het Danscentrum? Creatief aan de slag bij
de afdeling Beeldend en Media?
Of toch liever met theater of circus op de planken bij de Jeugdtheaterschool?
Tussen 11 en 16 september zijn
de eerste lessen van de meeste
cursussen vrijblijvend toegankelijk als proeflessen. Zo kan je
eerst even uitproberen of je een
cursus leuk vindt voordat je je
inschrijft! Bekijk het hele aanbod
op www.delindenberg.com. Daar
zie je ook op welke dag, hoe laat
en waar jouw favoriete cursus is.

Zwemmen
Zwemmen is ontspannend, gezond én een gezellige bezigheid. Wij willen dit graag stimuleren en daarom kunnen leerlingen

als er een
studiedag
op uw
school is,
komen
zwemmen
voor slechts € 2,00 p.p. (i.p.v. €
5,30) in Sportfondsenbad Nijmegen-West. Het recreatiebad is
geopend vanaf 10.00 uur en de
leerlingen mogen zo lang blijven
als ze willen. Ook is er dan een
leuk spelprogramma/stormbaan.
Helaas is het recreatiebad vanaf
23 oktober t/m 3 december 2017
gesloten i.v.m. werkzaamheden.

Kinderkoor
Wij zijn het kinderkoor in Dukenburg: een hele gezellige club met
kinderen die graag zingen. Dit
doen we in de Ontmoetingskerk
in de Meijhorst op vrijdag. We
repeteren van 16.00-16.45 uur en
1x in de maand zingen we in een
kerkdienst. Behalve samen zingen gaan we ook op kamp, naar
een speeltuin of gewoon samen
ijs eten. Miranda is onze dirigent,
Vincent speelt piano en Esther
en Mariëlle spelen dwarsfluit,
kortom een gezellige boel! Nu
zijn we op zoek naar kinderen die
gezellig met ons mee willen zingen en dat mag al vanaf groep 4!!
Dus vind je het leuk: wees welkom en we zien je dan graag op
vrijdag om 16.00 uur! Mailen mag
ook naar kinderkoordukenburg@gmail.com.

gen. Bijvoorbeeld voor kinderen
die moeten werken en niet naar
school kunnen. Kinderen die niet
thuis wonen, omdat hun ouders
niet voor hen kunnen zorgen. Of
kinderen die hele hele nare dingen hebben meegemaakt.

Familieconcert
Stevenskerk
Zoals gebruikelijk sluit de Concertzomer in de Stevenskerk in
Nijmegen altijd af met een familieconcert. Dit jaar is er een bijzondere voorstelling van de bekende muziektheatermaker Frank
Groothof (van Sesamstraat en
Klokhuis) en organist Kirsten
Gramlich. De voorstelling is op
zondagmiddag 24 september om
15.00 uur en is gratis toegankelijk.
Frank Groothof heeft deze voorstelling gemaakt om kinderen in
contact te
brengen met
de ‘keizer‘
van alle instrumenten:
het orgel.
Dit instrument is bij
veel kinderen onbekend omdat
het orgel
zich in een
kerk bevindt. U bent van harte
welkom.

Agenda

Kinderpostzegels
Voor kinderen, door kinderen,
dat is het motto van de Kinderpostzegelactie. Elk jaar zetten
duizenden kinderen zich in zodat
andere kinderen het beter krij-

11-09 Studiemiddag: de leerlingen zijn vrij.
14-09 Op de koffie
20 t/m 22 –09 Kamp groep 7/8
22-09 Studiemiddag: leerlingen
zijn vrij
Week van 26-09 en 27-09 Kennismakingsgesprekken
groep 3 t/m 7
27-09 Kinderpostzegels groep 7-8

