RONDEELINFO
PROEFDRAAIEN 5 GELIJKE TIJDEN
Volgend schooljaar gaan we starten met het 5 gelijke tijden model. De kinderen gaan dan iedere dag
van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school.
Vanaf maandag 12 juni tot en met donderdag 22 juni gaan we proefdraaien. Dit doen we, om in het
nieuwe schooljaar soepel te kunnen starten.
Voor de proefdraaiweken enkele punten op een rij:
-

De kinderen gaan naar school van 8.30-14.00 uur. Ook op de woensdagmiddag en op de
vrijdagmiddag.
- De kinderen blijven tussen de middag allemaal op school.
- De kinderen nemen het gebruikelijke eten/drinken mee voor de ochtendpauze.
- De kinderen nemen brood en drinken mee voor de middagpauze. S.v.p. geen snoep of
koekjes.
- Tijdens de proefdraaiweken komen de overblijfouders ondersteunen.
- De leerkrachten hebben (conform de cao) een half uur pauze. We maken een schema.
Tijdens de middagpauze begeleiden enkele leerkrachten en de overblijfkrachten de kinderen.
- Na het eten spelen de kinderen buiten. De middagpauze duurt ongeveer 3 kwartier.
Alle kinderen krijgen in de eerste week van het nieuwe schooljaar een koeltasje van school, zodat de
boterhammen en het drinken koel bewaard kunnen blijven.
Op vrijdag 23 juni hebben alle kinderen vrij in verband met een studiedag van de leerkrachten. Deze
datum staat in de kalender vermeld, in deze brief nog even een herinnering.
In ons gebouw is ook BSO De Kikkersprong (van Humanitas) gehuisvest. Momenteel kunnen de
kinderen op de maandag, dinsdag en donderdagmiddag gebruik maken van de BSO. De BSO zou de
diensten kunnen uitbreiden. Men onderzoekt, of hier behoefte aan is. Tijdens de proefdraaiweken is
het mogelijk voor alle kinderen om kennis te maken met de BSO (vanaf 14.00 uur). U kunt even langs
komen, of contact opnemen met het regiokantoor van Humanitas en vraag naar de mogelijkheden.
Telefoonnummer: 0315-711115
Of stuur een email naar: regiogelderland@kinderopvanghumanitas.nl

19 JUNI INFORMATIEBIJEENKOMST
Alle oudste kinderen uit ieder gezin hebben afgelopen week een brief mee gekregen met daarin een
uitnodiging voor de informatiebijeenkomst van 19 juni, waarin we vertellen over de formatie en
manier van werken in het komende schooljaar. Denkt u er aan, om de opgavestrookjes in te leveren
bij de leerkrachten?

SCHOOLFOTOGRAAF
Bijna iedereen heeft geld/foto’s ingeleverd op school. Als u dat nog niet heeft gedaan, wilt u daar
dan zo snel mogelijk voor zorgen?
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RONDEELMODDERDAG 2017
Wat kijken we met veel plezier terug op het schoolfeest van afgelopen vrijdag  En wat hebben we
enorm geluk gehad met het weer Op Facebook en op onze website zijn mooie foto’s geplaatst.
Veel mensen hebben geholpen om deze dag tot een onvergetelijke gebeurtenis te maken.
Een diepe buiging voor:
De moeders van de oudervereniging—zij hebben écht overuren gedraaid.
De ouders die hielpen tijdens de dag.
Meneer Bod, die met zijn waterwagen en sproeier voor veel water- en modderpret heeft
gezorgd.
De recreatiebaron - die de modderzwembaden en nog ander spelmateriaal heeft geregeld;
de hindernisbaan was één van de topattracties van de dag!
Firma Bleekman voor het leveren van diverse soorten grond.
De steenfabrieken in Spijk en Zeddam voor het leveren van klei.
Maarten Gerritsen voor leveren van materialen zoals de toiletwagen.
De boswachter van Natuurmonumenten voor zijn geweldige medewerking.
De kerk, omdat we toestemming kregen om op hun grond te spelen.
En niet in de laatste plaats een buiging voor alle kinderen. Jong en oud zaten in een groepje en ze
hebben er samen een mooi feest van gemaakt!
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VAKANTIES EN VRIJE DAGEN SCHOOLJAAR 2017-2018
28 en 29 augustus: de kinderen hebben vrij i.v.m. studiedagen van de leerkrachten (Beekse Kermis)
Herfstvakantie:

16 t/m 20 oktober 2017

Kerstvakantie:

25 december 2017 t/m 5 januari 2018

Studiedag leerkrachten van PRO 8:

maandag 8 januari 2018. Alle kinderen hebben vrij

Carnavalsvakantie:

12 t/m 16 februari 2018

Goede Vrijdag:

30 maart 2018

Tweede Paasdag:

2 april 2018

Meivakantie:

27 april t/m/ 11 mei 2018

Tweede Pinksterdag:

21 mei 2018

Studiedag leerkrachten:

22 juni 2018. Alle kinderen hebben vrij

Zomervakantie:

16 juli t/m 26 augustus 2018

NIEUWS VAN BSO DE KIKKERSPRONG
Beste ouders/verzorgers en kinderen,
Bij BSO Kikkersprong……………….daar is het vooral heel gezellig!
Niets moet, maar alles mag!
Hier ontdekken we, spelen we, hebben we vriendjes, doen we spelletjes, hebben we leuke activiteiten,
maar kun je ook je eigen fantasie kwijt!
Natuurlijk is er af en toe een feestje, moeten we ook heerlijk kunnen ontspannen!
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BSO Kikkersprong is gevestigd in ‘ Het Rondeel’ in Beek.
We zijn op dit moment drie dagen in de week open. Op maandag, dinsdag en donderdag na schooltijd
tot 18.30 uur. Op dit moment zijn er op maandag en donderdag ongeveer 10 kinderen en op dinsdag
16 kinderen. We hebben een eigen groepsruimte in het gebouw en vaste pedagogisch medewerkers
op de groep.
In de vakantie spelen we bij BSO Drakenbergh en BSO Sterrenbos in ‘s- Heerenberg.
BSO Drakenbergh is gevestigd in het Bargse Huus [ 4 tot 7 jaar ] en BSO Sterrenbos is gevestigd op
sportveld Boshoek [6 tot 13 jaar]. We zijn dan geopend van 7.30-18.30 uur. Het zijn twee superleuke
en gezellig plekken voor uw kinderen in de vakantie. En elke vakantie bieden we een leuk en
gevarieerd programma aan, met steeds een ander thema. In de meivakantie hebben we de thema’s
NATUURlijk en Onbewoond eiland. Steeds meer kinderen maken gebruiken van de BSO.
Om nog meer kinderen de kans te bieden gebruik te gaan maken van de BSO, willen we graag weten
of er behoefte is op uw school voor buitenschoolse opvang tijdens schoolweken en vakanties.
We willen u en uw kinderen graag de mogelijkheid geven om kennis te maken met BSO Kikkersprong
tijdens de proefweek van het ‘5 gelijke tijden model’. Dit is van 12 t/m 22 juni.
Dus bent u of zijn uw kinderen ook zo nieuwsgierig geworden naar onze BSO kom gerust even langs!
Of maak uw voorkeur kenbaar en vraag naar de mogelijkheden door telefonisch contact op te nemen
met het regiokantoor, bereikbaar onder telefoonnummer 0315-711115 of stuur een email naar:
regiogelderland@kinderopvanghumanitas.nl.
U kunt ook een kijkje nemen op onze facebooksite Kinderdagverblijf Fluisterwoud, BSO Drakenbergh,
BSO Kikkersprong en BSO Sterrenbos. Bij vragen kunt u mij bellen op onderstaand nummer.
Met vriendelijke groeten,
Aranka kuster, locatiemanager. Tel 0647138038
Cassandra Westdijk, pedagogische medewerker bso Kikkersprong
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VANUIT DE PAROCHIE

april/mei 2017: Uitnodiging
Informatieavonden Vormsel én Eerste Heilige Communie
2017-2018
Hoewel we voor het jaar 2016-2017 de Eerste Heilige Communie en het
Vormsel nog moeten gaan vieren (dit doen we op resp. 7/14 mei en 11
juni), nodigen we de parochie nu toch al uit voor de informatieavonden over het
werkjaar 2017-2018.
Vormsel 2017-2018
De informatieavond voor het sacrament van het Vormsel is op dinsdag 20 juni in de
Gabriëlzaal van het parochiecentrum in Didam (Raadhuisstraat 1a),
aanvang 19.30 uur. Deze avond is bedoeld voor ouders uit alle
geloofsgemeenschappen.
Voor het Vormsel richten we ons op de jongens en meisjes die nu (het
lopende schooljaar 2016-2017) in groep 8 zitten.
Eerste Heilige Communie 2017-2018
Er zijn twee informatieavonden voor de Eerste Communie (aanvang beide keren om
19.30 uur):
* op dinsdag 27 juni in het dorpshuis in Braamt (Langestraat 22). Deze bijeenkomst is
bedoeld voor ouders uit de geloofsgemeenschappen van Wehl, Nieuw-Wehl, Kilder,
Braamt, Zeddam, Stokkum en ’s Heerenberg.
*op woensdag 28 juni in de Gabriëlzaal van het parochiecentrum in Didam
(Raadhuisstraat 1a); deze avond is bedoeld voor ouders uit de
geloofsgemeenschappen van Beek, Nieuw-Dijk, Loil en Didam;
Wanneer u de ene avond niet kunt, bent u natuurlijk van harte welkom bij de andere!
Voor de Eerste Communie richten we ons op de kinderen die nu (het lopende
schooljaar 2016-2017) in groep 3 zitten.
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Aanmelden voor de informatieavonden
Zowel voor de informatieavond aangaande Eerste Communie als voor het Vormsel
kunt u zich aanmelden door een bericht te sturen naar het volgende e-mailadres:
administratie@parochiegabriel.nl
Hierdoor geeft u uw kind nog niet op om mee te doen. De daadwerkelijke opgave
vindt plaats na de informatieavond.
Wilt u bij uw aanmelding voor de informatieavond de naam en geboortedatum van uw
zoon(s) en/of uw dochter(s) opgeven, met daarbij uw adres, telefoonnummer(s) en emailadres?
Communicatie
Graag meld ik u nog even dit: er worden geen aparte brieven meer rondgedeeld in
groep 8 en groep 3. We denken, dat de informatie via e-mail vanuit school,
parochiebladen, website en weekbladen voldoende is.
We hopen op een grote deelname!
Namens het pastoraal team van de Gabriëlparochie,
Pastor Guus van der Ploeg
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