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.:

Dam Vinci
logopedie
rapportgesprekken

Morgenmiddag om 12.00 uur start de voorjaarsvakantie.
De kinderen zijn even een weekje vrij van school. We hopen
op lekker weer, maar zo zomers als deze week zal het wel
niet worden…
Deze voorjaarsvakantie is voor de kinderen een dagje langer
vanwege een Kanjerstudie dag voor het team. We zijn een
Kanjerschool en het team volgt iedere twee jaar een training
om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.

DATA
1 mrt: verjaardag meester Luuk,
juf Mariska
4 t/m 11 mrt: voorjaarsvakantie
aansluitend studiedag

Na de voorjaarsvakantie vinden de rapportgesprekken plaats.
U heeft hiervoor een mail ontvangen.
De intekenformulieren hangen naast de klas van uw kind.
Vult u zelf een geschikte tijd in voor het 10 minuten gesprek.
Wij stellen het op prijs als de leerlingen vanaf groep 6 bij dit
gesprek aanwezig zijn.

12 mrt: OR vergadering

Tot slot wil ik u wijzen op de mail van Marieke Spruijt waarin
de landelijke stakingsdag voor het gehele onderwijs in
Nederland aangekondigd wordt. Op vrijdag 15 maart is de
school gesloten.

18-22 mrt: “Week v.d. Lentekriebels”

14 mrt: voorstelling Prinsentuin gr 7/8
ouderavond seksuele opvoeding
15 mrt: Landelijke staking onderwijs
14/18/19 mrt: rapportgesprekken

20 mrt: 2e rapport mee
28 mrt: afsl. Project 1-2-3
Uitnodiging volgt
2 apr: schoolarts
4 apr:

Stroomm studiedag
Leerlingen vrij

“Leren van en met elkaar”
Groep 8 onder begeleiding van juf
Annemarie

m

nieuws

DamVinci thema 3 groep 4 en 5

‘De wereld in de toekomst.’
‘Geen idee hoe deze eruit komt te zien.’ Dat klopt! Toch kunnen we wel fantaseren en
doorbouwen op wat we al hebben in deze huidige wereld. Daarom is in dit thema
belangrijk om de kinderen eerst mee te geven en te laten zien wat we nu al hebben.
Daar kunnen ze dan vervolgens op voortborduren en zich erover verwonderen.
De lessen die aan bod komen:
- Boven de grond
- Onder de grond.
- Overal steden.
- Altijd steden.
- Geloof en gebouwen.
- Samen in het dierenrijk.
- Planten en huizen.

Da Vinci heeft een speciale website voor ouders.
Kijkt u op:
voor meer informatie.

Www.davincivoorthuis.nl

NOG NIET ALLE

AVG FORMULIEREN
ZIJN INGELEVERD!

“Lezen is fijn, lezen stimuleert de taalontwikkeling en het taalgevoel en (voor)lezen is een
leuke én zinvolle tijdsbesteding voor je kind. Lezen is zeker niet saai, want er is heel veel
keuze op het gebied van kinderboeken. De onderwerpen in kinderboeken zijn gevarieerd en
hebben vaak betrekking op hun belevingswereld. Voor elke leeftijdsfase is er wel een
geschikt boek te vinden”.
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 donderdag tussen 13.00 en 14.00u 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

