INFOPLUS
5 oktober 2018
Kalender komende periode:
9 oktober
9 oktober
17 oktober
22 t/m 26 oktober
29 oktober t/m 2 november
6 november
8 november
8 november
13 november

Inloopavond groep 1 t/m 8
Informatie avond groep 8
Studiedag, alle leerlingen vrij
Herfstvakantie
Luizencontrole
Nationaal schoolontbijt
Aflevering kinderpostzegels
10-minutengesprekken groep 1 t/m 8
10-minutengesprekken groep 1 t/m 8

Kinderboekenweek
Van 3 t/m 14 oktober is het weer Kinderboekenweek. Dit jaar is
het thema "Kom erbij! Vriendschap". We hebben deze week
op een feestelijke manier geopend door prentenboeken uit te
spelen. Tijdens de Kinderboekenweek besteden wij in alle
groepen extra aandacht aan het zelf lezen en voorlezen van
boeken, waarbij het thema "Vriendschap" centraal zal staan.
Op 5 oktober zal de schrijver Tjibbe Veldkamp in de groepen 3/5
en 5 een gastles verzorgen. In de groepen 7 en 8 zal die dag de
voorleeswedstrijd worden gehouden. Wie gaat dit jaar onze
nieuwe voorleeskampioen worden?
Bibliotheek Rivierenland organiseert ook allerlei activiteiten, waar iedereen aan mee kan
doen.
We wensen alle kinderen veel leesplezier!

Overblijfbijdrage
Onze school werkt met een continurooster. Alle kinderen eten elke dag met hun leerkracht
in de klas en spelen samen een half uur buiten terwijl de leerkrachten pauze hebben.
We werken met vaste overblijfkrachten, die toezicht houden op het schoolplein tijdens het
vrije spel tussen de middag. Om de overblijfkrachten een vrijwilligersbijdrage te kunnen
betalen voor hun tijd en inzet vragen we u als ouder een (vrijwillige) bijdrage. Deze bijdrage
is € 10,00 per kind per schooljaar. We proberen deze bijdrage zo laag mogelijk te houden en
hopen zo dat veel ouders zullen bijdragen.
Deze maand zal de incasso plaatsvinden bij de ouders die een machtiging hebben
afgegeven voor het betalen van de overblijfbijdrage. Wilt u ook gaan bijdragen wilt u dan
de betaling overmaken naar:
NL69 RABO 0127 7663 40 t.n.v. RKBS De Dagobert
o.v.v. de naam van uw kind(eren).

Voorleeswedstrijd
In de groepen 7 en 8 is deze week een voorleeswedstrijd gehouden.
Eerst waren er voorrondes in de klassen en vandaag was de finale in
de gemeenschapsruimte. Tygo, Isabel en Zoë hadden de
voorronde in de klas gewonnen en mochten vandaag voorlezen
aan de groepen 7 en 8. Ze hadden alle drie een mooi boek
gekozen en prachtig aan ons voorgelezen.
Uiteindelijk is Isabel de winnaar geworden. Zij mag zich
voorleeskampioen van de Dagobert noemen.

Bericht vanuit de OR
Beste ouders,
Het nieuwe schooljaar is al weer een aantal weken bezig. Voor de vakantie hebben we u
deze reminder ook verstuurd. Wellicht zijn er weer nieuwe ouders in ons midden. We willen
graag dat iedereen dezelfde informatie krijgt.
De OR vraagt nog even aandacht voor het volgende:
Wij willen jullie verzoeken geen geld in te zamelen voor verjaardagen van leerkrachten en
de laatste schooldag. We kunnen niet bij elkaar in de portemonnee kijken en op deze
manier wordt er niemand in verlegenheid gebracht. Knutselwerkjes zijn uiteraard wel van
harte welkom! Uitzonderingen die gemaakt worden zijn voor leerkrachten die met
pensioen gaan, gaan trouwen of een kindje krijgen. Hierbij geldt de regel, iedereen is vrij
om te geven wat hij wil, er mag geen minimum bedrag aan gehangen worden. Op deze
manier kan iedereen zelf bepalen wat hij kan missen. (mocht iemand hier initiatief voor
nemen.)
Mochten er vragen zijn, spreek dan een lid van de OR aan!
De Ouderraad

Inloopavond
Op dinsdag 9 oktober is de jaarlijkse inloopavond. Tussen 18.00 en
19.00 uur bent u van harte welkom om in de klas(sen) en de
school te kijken.
De kinderen zullen u aan de hand van een fotoblad een
rondleiding geven.
Aansluitend zal er voor de ouders van de groepen 8 een
informatieavond zijn over het voortgezet onderwijs
Wij hopen u allen te mogen begroeten.

Vooraankondiging incasso ouderbijdrage
Eind oktober vindt de automatische incasso van de vrijwillige ouderbijdrage voor alle
kinderen en het schoolkamp van groep 8 plaats. Wij verzoeken de ouders die hier geen
machtiging voor hebben afgegeven de bijdrage voor 29 oktober a.s. aan ons over te
maken op:
NL 98 RABO 0128839899
T.n.v. Ouderraad de Dagobert
o.v.v. de voor en achternaam van uw kind/kinderen en in welke groep uw kind zit
20,- per kind vrijwillige ouderbijdrage
70,- per kind Schoolkamp groep 8
Met het geld van de vrijwillige ouderbijdrage organiseert de ouderraad allemaal leuke
activiteiten zoals:
Sint, Kerst, Carnaval, Sportdag en de laatste schooldag.
Zoals u zult begrijpen kunnen we dit alleen als we daar voldoende geld voor beschikbaar
hebben.
Vriendelijk bedankt voor uw medewerking
De Ouderraad

