INFOPLUS
25 januari 2018
Kalender komende periode:
24 januari
25 januari
26 januari
29 januari
30 januari
01 februari
02 februari
09 februari
23 februari
23 februari
26 februari

Nationale voorleesdagen
Start Poëzieweek
Weeksluiting 1-2 ML
Adviesgesprekken groep 8
Adviesgesprekken groep 8
Adviesgesprekken groep 8
Studiedag, alle kinderen VRIJ
Carnavalsfeest, school om 12:00 uur uit
Weeksluiting groep 4 JD
Schoolverslag mee voor groep 3 t/m 8
Voorjaarsvakantie t/m 2 maart
Vrijdag 9 februari a.s. vieren we met de hele school het
carnavalsfeest.
Je mag die dag verkleed komen. Je mag het helemaal zelf
weten.

Het thema is: “Sprookjes”
We verklappen nog niet wat we gaan doen, maar één ding
wel. Dat mogen jullie alvast gaan voorbereiden. Er zal die dag een “Dagobert Got Talent”
Show gehouden worden. Iedereen die mee wil doen met een act (dit kan van alles zijn,
denk aan : goochelen, zingen, dansen, playbacken, kunstjes, enz.) mag zich opgeven bij
de juf of meneer. Als er meerdere acts zijn in één klas, zullen er voorronden worden
gehouden. Je mag alleen meedoen, of met meerdere kinderen. Maak er iets leuks van!

De hele school is om 12. 00 uit!
Tot slot: Heeft u zich al opgegeven om te helpen?
Zo niet ; geeft u zich dan alsnog op middels onderstaand strookje.
We hebben die ochtend hulpouders nodig (van 9.00 - 10.30 uur).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------……………………………………, ouder van………………………… uit groep……………..
wil graag meehelpen op de carnavalsdag 9 februari a.s.
We maken er een leuke ochtend van!
Feestelijke groet,
Team de Dagobert & O.R.

Nationale voorleesdagen/Poëzieweek
Van woensdag 24 januari t/m zaterdag 3 februari vinden De
Nationale Voorleesdagen plaats. Centraal tijdens deze dagen
staat het Prentenboek van het Jaar 2018 "Ssst! De tijger
slaapt". In de groepen 1 t/m 3 zal er extra aandacht worden
besteed aan het belang van voorlezen en zullen er leuke
activiteiten rondom kinderboeken plaatsvinden.
Van 25 januari t/m 31 januari vindt ook de "Poëzieweek" plaats.
Het thema dit jaar is "Theater". In de groepen 4 t/m 8 gaan de
kinderen aan de gang met rijmen, gedichten voordragen en
bespreken, zelf gedichten maken, gedichten illustreren en nog
veel meer leuke activiteiten.
Ook in Bibliotheek Rivierenland wordt er van alles georganiseerd in het kader van de
Nationale Voorleesdagen en de Poëzieweek. Het is zeker de moeite waard om ook daar
eens te gaan kijken.
We wensen u veel (voor)leesplezier!

Ouderavond Kanjertraining
Beste ouders/verzorgers,
Maandag 15 januari hebben wij als Ouderraad, gezamenlijk met de leerkrachten van De Dagobert,
een ouderavond georganiseerd in het teken van de Kanjertraining.
Tijdens deze informatieve, ietwat stormachtige avond is opnieuw duidelijk geworden dat Kanjertraining meer
is dan alleen een anti-pestmethode, namelijk;
 Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
 Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.
 Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
 Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
 Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
 Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.
 Het bevorderen van ouderbetrokkenheid.

Ondanks de informatie, die op plezierige, interactieve en bevlogen manier is gebracht door Neeltje
Feenstra van Stichting Kanjertraining én de positieve reacties van de aanwezigen deze avond,
vinden wij het tóch jammer dat de opkomst ouders/verzorgers niet hoger is geweest, mede omdat
óók wij 'ouderbetrokkenheid' zien als een belangrijke pijler, waar het gaat om samenwerken aan
een basis voor een optimale ontwikkeling van het kind. Samen met school bereiken we meer, wordt
er meer inzichtelijk plús het geeft ons de gelegenheid gezamenlijk in gesprek te gaan over
onderwerpen die ons en onze kinderen raken. Nuttig, boeiend en leerzaam!
Graag zien we je een volgende keer op één van onze ouderavonden. Mis het níet, het loont de
moeite!
Met vriendelijke groet,
Ouderraad De Dagobert

Overblijfbijdrage 2017-2018
In onze vorige nieuwbrief hebben wij uw aandacht gevraagd voor de overblijfbijdrage.
Inmiddels druppelen er al wat betalingen binnen en zal op 28 januari de eerste
incassoronde plaatsvinden. Wij willen de mensen die een bijdrage hebben gedaan of een
machtiging hebben afgegeven heel erg bedanken.
Behoort u tot de 53% die nog niet heeft gereageerd?
De bijdrage is € 10,00 per kind per schooljaar. We proberen deze bijdrage zo laag mogelijk
te houden en hopen zo dat veel ouders zullen meedoen.
Wilt u ook gaan bijdragen, lever dan a.u.b. een machtigingsformulier in of maak zelf het
geld over naar:
NL69 RABO 0127 7663 40 t.n.v. RKBS De Dagobert
o.v.v. de naam van uw kind(eren).
Eind februari zullen we een volgende incassoronde houden.

Wijkcomité Westroijen
Het wijkcomité is op zoek naar ouders die zich in willen zetten voor het Wijkcomité. Onder
het motto “Samen voor elkaar” start het WijkComité nieuwe initiatieven. Ze willen de
handen ineenslaan om samen met de lokale overheidsdiensten zaken aan te pakken als
Speeltuinen, buurtpreventie en zwerfafval. Wilt u ook een steentje bijdragen in de wijk, kijk
dan voor meer informatie op: www.Westroijen.nl.

Uitverkoop van kinder-themakleding.
Het Feestkasteel Kledingverhuur houdt grote
uitverkoop van kinderkostuums. Met de Carnaval in
het vooruitzicht is dit misschien een mooie
gelegenheid om een leuk kostuum te scoren.
Alle kinderkostuums worden verkocht voor slechts 10
euro per kostuum (exclusief accessoires).
De verkoopmiddag hiervoor is: Woensdag 31 januari tussen 12.00 – 17.00 uur bij
Het Feestkasteel Kledingverhuur
Lingewei 43 Tiel
Tel. 0344-625255
www.hetfeestkasteel.nl

