INFOPLUS
3 oktober 2019
Kalender komende periode:
11 oktober
15 oktober
15 oktober
18 oktober
21 t/m 25 oktober
8 november
14 november
15 november
16 november
22 november
23 november
5 december
17 december
18 december
19 december
20 december

Afsluiting kinderboekenweek
Inloopavond groep 1 t/m 8
Informatieavond groep 8
Weeksluiting groep 4RD
Herfstvakantie
Weeksluiting groep 6SY
Studiedag alle leerlingen vrij
Weeksluiting 4F
Landelijke intocht Sinterklaas
Weeksluiting groep 5AA
Intocht Sinterklaas in Tiel
Sinterklaasviering, school om 13.00 uur uit
Kerstspel groep 1-2R en 1-2SC
Kerstspel groep 1-2MA
Kerstviering
School om 12.00 uur uit

Kinderboekenweek
Van 2 t/m 13 oktober is het weer Kinderboekenweek. Dit
jaar is het thema "Reis mee!". Alle groepen hebben de
kinderboekenweek op een feestelijke manier geopend.
Tijdens de Kinderboekenweek besteden wij in alle
groepen extra aandacht aan het zelf lezen en voorlezen
van boeken, waarbij het thema "Reis mee!" centraal zal
staan.
Op dinsdag 8 oktober zal schrijfster Manon Sikkels in de
groepen 5 een gastles verzorgen. Op donderdag 10
oktober krijgen de groepen 7 een gastles van schrijfster Mijke Pelgrim.
In de groepen 7 en 8 wordt weer de voorleeswedstrijd gehouden. Wie gaat dit jaar
onze nieuwe voorleeskampioen worden?
Bibliotheek Rivierenland organiseert ook allerlei activiteiten, waar iedereen aan
mee kan doen.

Oudertevredenheidspeiling
Tijdens de welzijnsgesprekken zijn er strookjes uitgedeeld waarmee u de
oudertevredenheidspeiling in kunt vullen. Zou u deze nog in willen vullen als u dit
nog niet heeft gedaan? Bedankt alvast.

Inloopavond
Op dinsdag 15 oktober is de jaarlijkse inloopavond voor de
groepen 1 t/m 8.
Tussen 18.00 en 19.00 uur bent u van harte welkom om in de
klas(sen) en de school te komen 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.

Parro
We zien dat veel ouders zich hebben aangemeld bij Parro dat
betekent dat we Parro in gebruik gaan nemen. Dit is de laatste
infoplus die via de mail verstuurd zal worden. Om geen nieuws
te missen kunt u notificaties aanzetten zodat u een melding
krijgt als er een nieuw bericht is geplaatst.
Twee jaar geleden hebben we een pilot gedraaid met Parro.
Als uw kind in een groep gezeten heeft die toen met Parro
gewerkt hebben kan het zijn dat u geen koppelcode heeft
ontvangen. U kunt dan de app downloaden en aanmelden met de gegevens
waar u toen gebruik van heeft gemaakt. Uiteraard kunnen we u wel een nieuwe
code toezenden.
Parro is ook te benaderen via de computer: https://talk.parro.com
Mocht het aanmelden bij Parro niet lukken dan horen wij dit graag en kunnen u er
uiteraard bij helpen. U kunt hiervoor mailen naar directie@dagobertschool.nl of
vragen naar Mark de Goeij of Heleen Jansen.

Sportfriends
Sportfriends organiseert sportactiviteiten na schooltijd
voor groep 3 t/m 8. Kinderen kunnen hier kosteloos
aan deelnemen.
Er zijn 3 blokken per jaar van 7 lessen per blok. De
sportactiviteiten vinden plaats op 3 verschillende locaties.
In de vakanties vinden er vakantieactiviteiten plaats voor groep 1 t/m 8.
Via de bijgevoegde inschrijfformulieren kunnen de kinderen zich aanmelden voor
de activiteiten. Deze formulieren kunnen ingeleverd worden bij de
groepsleerkracht.
Inschrijven kan ook via: https://www.sportintiel.nl/sportaanbod/sportfriends/sportna-schooltijd
De inschrijving sluit op 11 oktober

