NIEUWSBRIEF
D.W. van Dam van Brakelschool
D.W.van Dam van Brakelschool
Burg.Posweg 46b
5306 GE Brakel
info@obsbrakel.nl

In dit nummer o.a.:

Afsluiting IPC

De groepen hebben de afgelopen weken gewerkt met het IPC
programma. Vrijdag 24 november bent u vanaf 11.30 tot 12.00 uur
van harte welkom om de resultaten van alle inspanningen te
komen bekijken. Na de vakantie gaan we aan de slag met de
voorbereidingen van de lesmethode wereldverkenning “Da Vinci”.
Zo kunnen we aan het eind van dit schooljaar een goede keuze
maken voor de toekomst!
Bij deze nieuwsbrief treft u een brief aan van de GGD over de
Kindermonitor. Elke vier jaar vraagt de GGD aan ouders een
vragenlijst in te vullen over gezondheid, voeding en welzijn van hun
kind. De gegevens van de vragenlijst worden gebruikt om beleid op
GGD niveau en gemeentelijk niveau weg te zetten. Bij voldoende
respons krijgt de school algemene informatie over de uitslag.
Via een link in de brief komt u bij de vragenlijst van de
Kindermonitor. Uiteraard is uw deelname vrijwillig.

Kindermonitor
schoolpleincommissie
Nieuws OR
Sinterklaas

DATA
24 nov: afsluiting IPC
27 nov: inloopuurtje BZJ
5 dec: Sinterklaasfeest
12 dec: OR vergadering
19 dec: GGD verpleegkundige

We zijn heel blij met de schoolpleincommissie die actief bezig is
om het schoolplein op te knappen en het groen te onderhouden.
“Binnen” school is er een leerlingen commissie aangesteld onder
begeleiding van meester Luuk. De leerlingen denken mee over de
invulling van het schoolplein en maken samen gedragsregels
die opgehangen worden op het plein. We gaan voor een uitdagend
schoolplein waar op een fijne manier samen gespeeld wordt!

21 dec: Kerstviering
25 dec t/m 5 jan.: Kerstvakantie

En dan is het ook bijna Sinterklaas. Op dinsdag 5 december hopen
we dat sint onze school bezoekt. Hij heeft ons al een brief
gestuurd! Lees de brief verderop in de nieuwsbrief.

Nieuws vanuit de OR
Beste ouders,
Mijn naam is Jeroen Klaassen en ik ben de nieuwe voorzitter van OR op school. Ik ben de vader van
Yorden en Firre en werk vanuit huis als zelfstandig ondernemer. Vanaf dit nieuwe schooljaar heb ik
de taken als voorzitter overgenomen van Wieneke. Ik er naar uit om samen met het team mooie,
leuke en memorabele projecten en evenementen te organiseren voor al onze kinderen op school.

Zoals jullie weten bent ik weer in het land,
pakjes, pepernoten, pieten lopen hand in hand.
Of we ook op school komen?!
Dat hopen we natuurlijk wel.
Zing jij dan, "zie de maan schijnt door de bomen"?
Dan komen we heel snel.

Ik heb volgende week alvast een leuke verrassing voor
jullie.
En komen jullie papa's, mama's, opa's en oma's ook kijken
als ik een bezoekje kom brengen op
school op 5 december?
Ik ben er om 8.50uur......
Sinterklaas
WE ZIJN ER KLAAR VOOR

SINTERKLAAS!!

Spreken is voor kinderen al vrij snel een belangrijk communicatiemiddel. Kinderen die niet verstaanbaar spreken of onvoldoende gebruik kunnen maken van hun stem kunnen zich vaak niet goed uiten. Onze stemtherapeuten begeleiden kinderen om te gaan met spraak- en/of stemklachten. U
kunt daarbij denken aan omgaan met heesheid, schor zijn, een pijnlijke keel, te veel aan spanningen, hyperventilatie, selectief mutisme of verstaanbaar zijn voor een groep.

Twijfelt u of heeft u vragen over de spraak- en/of taalontwikkeling van uw kind? Kom dan naar
het vrijblijvende inloop spreekuur van SpreekAtelier elke woensdag tussen 11.30 en 12.30u op
Wielkamp 10 te Zaltbommel of neemt contact op met de logopedist, Joyce van Gent, praktijkhoudend op de Van Dam School (elke woensdagochtend onder schooltijd aanwezig).

Nieuwsbrief digitaal
Deze nieuwsbrief wordt u digitaal opgestuurd. Als u (nog) geen mailadres doorgegeven heeft, vindt u de papieren versie bij de

