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Op woensdag 3 oktober start de Kinderboekenweek met het thema: Vriendschap. Vanaf die
dag staan er ook boekentafels in de school. Zowel bij de kleuters als in de grote hal liggen
prachtige boeken, die besteld kunnen worden.
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De bestellijsten en enveloppen liggen erbij. Zorg dat u gepast geld bij u heeft: u kunt het geld
in een dichtgeplakte envelop doen met de ingevulde bestellijst. De boekentafels staan er tot
en met vrijdag 12 oktober.
Tijdens de Kinderboekenweek zullen kinderen veel lezen en voorgelezen worden. Het thema
gaat over vriendschap. We zullen hier tijdens de KinderBoekenWeek aandacht aan besteden:
Wat is een echte vriendschap? Wat is vertrouwen hebben in elkaar? Wat doen echte
vrienden met elkaar? En heb jij een vriend(in)?
Boeken om thuis (voor) te lezen zijn bijvoorbeeld:

groepen 1/ 2

groepen 3/4

groepen 5 /6

groepen 7/ 8

Afsluiting Kinderboekenweek:

Op vrijdagmiddag 12 oktober, de laatste dag van de Kinderboekenweek is er een presentatie in de
groep van uw kind. De leerlingen van alle groepen laten zien op welke manier ze hebben gewerkt en
geleerd tijdens de Kinderboekenweek. Iedere groep laat twee presentaties zien.
U bent uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. We realiseren ons, dat niet alle ouders kunnen
komen omdat u wellicht andere verplichtingen heeft en binnen zo’n korte tijd dit niet kunt regelen.
Daarom zijn de opa’s en/of oma’s ook uitgenodigd om te komen kijken naar de presentatie in de
groep van hun kleinkind.
De presentaties worden op twee tijden gegeven, zodat u eventueel naar twee verschillende groepen
kunt gaan kijken.
Vrijdag 12 oktober:
13.25-13.45 uur Eerste presentatie
13.50-14.10 uur Tweede presentatie
U kunt na afloop van de presentatie eventueel in de hal van de school wachten totdat de school uit
is.

Verkeer rondom school
De herfst is in aantocht. We zien dat veel kinderen met slecht weer worden gebracht met de
auto. Dat geeft heel veel problemen rondom de school.
Ik houd mijn hart steeds vast als ik zie hoe sommige auto’s door de straat rijden en parkeren.
Kinderen stappen aan de verkeerde kant in en uit, waardoor ze makkelijk geschept kunnen
worden door het verkeer.
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DRINGEND VERZOEK:
 ga zoveel mogelijk lopend/fietsend naar school
 rijd voorzichtig in de buurt van de school
 let op overstekend kinderen (ouders)
 parkeer altijd op de parkeerplaatsen
 maak gebruik van Kiss en Ride zone.
 rijd door de Plantsoensingel van boven naar beneden

Stagiaires
:
Mag ik me even voorstellen.......Bart
Hallo allemaal, ik ben Bart Driessen, 20 jaar en nu derdejaars student van
de PABO. Ik zal het komende jaar stage lopen in groep 8 bij Margot en
Milly. Hier ben ik elke maandag en dinsdag te vinden en in de loop van
het jaar zal het nog wel eens voor gaan komen dat ik er een hele week
ben.
Ik heb nu op vier verschillende scholen hier in de buurt stage gelopen
waaronder obs ’t Montferland. Ik verheug mij om weer terug te zijn op deze fijne school.Heeft u nog
vragen over mij, kom dan gerust naar mij toe.
Mag ik me even voorstellen.....Martin
Hallo allemaal, ik ben Martin Rexwinkel, 20 jaar oud en kom uit
Breedenbroek. Ik zit momenteel in het 3e jaar op het Iselinge (PABO). Ik
loop twee dagen in de week stage in groep 7a bij Loes en Simone. Mijn
vaste stagedagen zijn maandag en dinsdag, maar er zullen ook extra
momenten zijn dat ik op school aanwezig ben.
Mocht U nog wat willen weten van mij, dan kunt U altijd even op
maandag of dinsdag binnen komen lopen bij groep 7a.

Mag ik me even voorstellen......Babette
Hallo allemaal, ik ben Babette Zwetsloot, woonachtig in ’s-Heerenberg en ben 19 jaar oud.
Momenteel zit ik in het tweede jaar van Iselinge Hogeschool. Ik studeer dus
voor juf. Ik kom elke dinsdag stagelopen in groep 1/2C (juf Tamara).
Hopelijk ga ik het komende half jaar veel leren en leuke ervaringen
opdoen.
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Mag ik me even voorstellen.....Noah
Hallo allemaal, mijn naam is Noah Wortelboer. Ik ben 17 jaar oud en ik woon momenteel nog bij mijn
ouders in Doetinchem. Ik sport bij volleybalvereniging Orion in Doetinchem. Mijn overige hobby’s
zijn: spelletjes spelen, afspreken met vrienden en Netflixen. Naast het sporten, werk ik ook bij de
Karwei in Doetinchem. Vorig jaar heb ik op het Rietveld Lyceum in Doetinchem gezeten en heb daar
mijn gymnasium diploma gehaald! Nu zit ik in het eerste jaar van de academische PABO op Iselinge
Hogeschool. Momenteel loop ik stage bij juf Laura van Groep 3b en ik heb het enorm naar mijn zin op
deze school!

Schoolfruit
Van 13 november tot en met 20 april doet onze school weer mee aan het
EU-Schoolfruitprogramma. De kern van het EU-Schoolfruit- en
groenteprogramma is het gezamenlijk eten van groenten en fruit in de
klas. De kinderen krijgen op drie vaste dagen in de week gedurende
twintig weken een portie groente of fruit uitgereikt tijdens het 10-uurtje
om in de klas op te eten.
Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende
soorten groenten en fruit te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook
leuk!
Op naar een lekker en gezond schooljaar!

Jeugd hulpverlening
Beste ouders,
Graag stel ik mij even aan u voor. Ik ben Henrieke Schiltkamp jeugd
hulpverlener op uw school. Ik ben werkzaam op de school waar uw kind zit
vanuit gemeente Montferland Sociaal team- Jeugd. Op deze manier kan in
een vroeg stadium hulp geboden worden aan ouders en kinderen. Daarnaast neem ik deel
aan het ondersteuningsteam op school en kan ook worden ingeschakeld door de intern
begeleider van uw school. Soorten vragen waarmee u bij mij terecht kunt zijn:
Opvoedingsproblematiek, faalangst, voor jezelf opkomen, gedragsproblemen bij het kind,
echtscheiding, pestgedrag, ingrijpende gebeurtenissen in een gezin, problemen met
instanties, bijvoorbeeld school of artsen ect. Samen met u als ouder ga ik kijken welke hulp
het beste past bij jullie vraag. Dit kan door kortdurende hulp, informatie en advies. Blijkt er
meer nodig te zijn, dan help ik ouders bij het inschakelen van de juiste hulp. Als u met mij in
contact wilt komen, meld dit dan bij uw intern begeleider.
Henrieke Schiltkamp Sociaal team – Jeugd
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