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In dit nummer o.a.:

Algemene ouderavond
Taalcursus voor volwassenen

Algemene informatieavond dinsdag 3 september:
een drukbezochte, interactieve avond waar op allerlei
gebieden informatie te verkrijgen was bij de diverse
“stands”. De doorlopende PowerPoint op het podium gaf
een mooi inkijkje in de dagelijks gang van zaken op
school. Fijn dat u er was!

Dam Vinci
Vera Schiepers BZJ stelt zich voor

DATA

Op maandagochtend 16 september start het Koning
Willem 1 College een taalcursus van 10 lessen voor
volwassenen. De cursus wordt gegeven in de
personeelsruimte van onze school en is bedoeld voor
mensen met een anderstalige achtergrond. We zijn er
blij mee! Zo worden veel mensen (ook van onze school )
geholpen bij het leren van onze, o zo moeilijke, taal.

17 sept: Studiedag Stroomm

De start van de Kinderboekenweek op woensdag 2
oktober laten wij niet ongemerkt voorbij gaan. In de
bijlage van deze nieuwsbrief informatie met een verzoek
om kosteloos materiaal van juf Meta en juf Annemarie .

10 okt: sluiting KBW

Komende dinsdag, 17 september, heeft het team een
studiedag van Stroomm (ons bestuur). De leerlingen zijn
deze dag vrij.

Leerlingen vrij
23 sept: schoolarts
24 sept: MR vergadering
2 okt:

start Kinderboekenweek

8 okt:

info avond gr 7-8 V.O.

14 t/m 18 okt: herfstvakantie

Nieuwsbegrip
lessen op
eigen niveau

Nieuws van de OR
Helaas hebben wij op onze oproep voor een nieuw OR lid geen enkele reactie gehad. Daarom kwam de verkiezing afgelopen
week tijdens de ouderavond te vervallen.
Wij vinden het als OR erg jammer dat er vanuit de ouders geen animo is.
Hierdoor is het nog maar de vraag of alle activiteiten dit jaar door kunnen gaan. Dit zou erg jammer zijn voor onze kinderen.
Daarom via deze weg een laatste verzoek: doe het voor de kids en meld u aan als OR lid......
Met vriendelijke groet, Jeroen Klaassen

m

nieuws

In groep 1 - 2 - 3 staan bij DamVinci de seizoenen centraal.
We zijn het schooljaar begonnen met een kleine selectie van de Zomer.
De maanden en de 4 seizoenen zijn behandeld, de verjaardagskalender is geknutseld.
Vervolgens is er over het thema 'je lijf en geluid' gewerkt.
We hebben onze zintuigen extra goed getest. Bijvoorbeeld bij het hinderparcours in de
klas.(hierbij kwam ook de Kanjerafspraak ' we vertrouwen elkaar' terug).
Deze week zijn we met de Herfst gestart. We zijn nu bezig met het thema 'dierenhuiden en kleding'. Misschien
heeft u onze eigen kledingwinkel al wel gezien. Hij is dankzij uw hulp goed gevuld! Volgende week gaan we over
'de vuilnisman' werken en daarna het thema Herfst- het seizoen, waarmee de herfst ook echt in de klas komt.
Mocht u nog iets hebben voor op onze thematafel dan is dat altijd van harte welkom.
Het thema van Da Vinci in de groepen 4,5,6 is ‘Schatten van de aarde’.
We gaan samen op zoek naar wat voor moois onze aarde ons te bieden heeft.
We hebben al dieper gekeken naar vulkanen en bergen. We zullen nog veel te weten
gaan komen over de zee, dieren, planten enz.
Benieuwd welke schatten wij allemaal vinden, kom gerust eens binnenlopen en kijken
wat we geleerd en gemaakt hebben.
De groepen 7 en 8 zijn gestart met het thema
“Vikingen”.
In de volgende nieuwsbrief uitgebreid informatie over dit onderwerp!

Beste ouders,
Mijn naam is Vera Schiepers en ik werk als gezinsbegeleider bij Buurtzorg Jong. Vanaf dit schooljaar ben ik contactpersoon
voor de school van jullie kinderen. Ik ben er om samen met alle betrokkenen te zoeken naar een oplossing op maat, waarbij
het belang van kinderen, ouders én school tot zijn recht komt.
Je kunt met alle kleine en grote vragen over opvoeden en je gezin bij ons terecht. Voorbeelden van vragen zijn:
‘Mijn kinderen maken regelmatig ruzie met elkaar, hoe kan ik dit oplossen?’
‘Ik kom nauwelijks aan het huishouden toe, doordat ik zo druk ben met mijn kinderen. Hoe kan ik dit anders
aanpakken?’
‘Mijn kind heeft ADHD en is erg druk, hoe kan ik hier het beste mee omgaan?’
‘Ik heb schulden en te weinig geld om kleding te kopen, wat kan ik doen?’
Ik heb erg veel zin om me in te zetten voor jullie kinderen en jullie school!
Je kunt me bellen of mailen:
telefoon 06 - 23456143
mail v.schiepers@bzjong.nl
Of neem contact op via ons algemeen nummer/mailadres Buurtzorg Jong Zaltbommel Dorpen
telefoon 06 - 20744148
mail zaltbommeldorpen@bzjong.nl
Groeten, Vera
Nieuwsbrief digitaal
Deze nieuwsbrief wordt u digitaal opgestuurd. Als u (nog) geen mailadres doorgegeven heeft, vindt u de papieren versie bij de

