Extra nieuwsbrief 7 april 2017
dinsdag 11 april

Praktijk verkeersexamen groep 7

woensdag 12 april

Paasviering
Voetbaltoernooi de Valburgcup
Koningsspelen. De school gaat om 13.00 uur uit
Volgende nieuwsbrief

donderdag 13 april

Koningsspelen op donderdag 13 april
A.s. donderdag is het alweer zover: de Koningsspelen 2017.
Programma:

8.30 uur: aankomst op onze school, onder begeleiding van leerkracht naar het HPC.

9.00 uur: ontbijt, daarna gezamenlijke opening Koningsspelen met een dans.
 groepen 1 t/m 4 spelactiviteiten op het veld.
 groep 5 t/m 8 diverse clinics georganiseerd door de
plaatselijke sportverenigingennop het veld en in de
sportzalen van de Mammoet.
Praktische tips
 Het is de bedoeling dat de kinderen zoveel mogelijk in oranje sportkleding op school komen.
 U hoeft deze dag geen eten of drinken aan uw kind mee te geven.
 Eindtijd Koningsspelen: tussen 12.30 en 12.45 uur. De kinderen lopen daarna gezamenlijk
naar school. Hier wordt de ochtend afgesloten en om 13.00 uur zijn de kinderen vrij.
 U bent welkom om een kijkje te nemen. De Mammoetstraat is afgesloten, u kunt daardoor
alleen lopend of op de fiets komen.
N.B.
Om 13:00 uur zijn de kinderen vrij. Wanneer dat tijdstip voor u een probleem is, dan kunt u dat aan de
leerkracht doorgeven. Wij zorgen in dat geval voor opvang tot 14.00 uur.

Continurooster voor groep 5 t/m 8 op vrijdag 21 april
Vrijdag 21 april is de laatste dag voor de aprilvakantie en zoals
gebruikelijk hebben we dan een continurooster. Op de jaarkalender
staat op deze dag ‘Koningsspelen?’ vermeld, maar deze vinden zoals
u weet een week eerder plaats. Alle kinderen van groep 5 t/m 8 zijn
op 21 april om 14.00 uur vrij

Schoolreizen en schoolkamp
Hieronder vindt u de bestemmingen van de schoolreizen
en het schoolkamp en de kosten die hieraan verbonden
zijn. De tijden van vertrek en terugkomst ontvangt u op
een later moment.







Groep 1/2: dinsdag 13 juni. De Leemkuil in Nijmegen. Kosten: € 10,- per kind
Groep 3/4: dinsdag 27 juni. De Spelerij in Dieren. Kosten: 21,50 per kind.
Groep 5/6: maandag 26 juni. Avonturenpark Hellendoorn. Kosten: € 23,- per kind.
Groep 7: maandag 26 juni. Efteling, Kaatsheuvel. Kosten: 28,- per kind.
Groep 8: maandag 19 t/m vrijdag 23 juni. Schoolkamp in Otterlo. Kosten: € 85,- per kind

Begeleidende ouders die meegaan met het schoolreisje van groep 1/2 betalen € 5,- en ouders die
meegaan met het reisje van groep 3 t/m 7 betalen € 10,Ouders die als begeleiding met het schoolkamp meegaan, betalen geen bijdrage.
Binnenkort hoort u van de groepsleerkrachten hoe u zich kunt opgeven om als begeleidende ouder
mee te gaan.
We willen u vriendelijk vragen om het bedrag dat hierbij staat vermeld over te maken op rekeningnummer NL83 RABO 0102 9207 02 ten name van SgOMB in Bemmel. Wilt u bij uw overschrijving
duidelijk de naam van de school en de naam én groep van uw kind(eren) vermelden.

Vakantierooster 2017-2018
Hieronder vindt u het vakantierooster voor het volgende
schooljaar. Dit vakantierooster geldt voor alle drie de basisscholen in Zetten.
Zoals u ziet zijn er het komende jaar 2 weken meivakantie.
Dit is mogelijk omdat in deze weken ook de Bevrijdingsdag
en Hemelvaartsdag vallen.
Op een later moment wordt u op de hoogte gebracht van
de data waarop onze studiedagen plaatsvinden.









1e schooldag:
Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Krokusvakantie:
Goede Vrijdag:
Paasmaandag:

maandag 28 augustus
16 t/m 20 oktober
25 december t/m 5 januari 2018
12 t/m 16 februari
30 maart
2 april






Koningsdag
Meivakantie:
Pinkstermaandag:
Zomervakantie:

27 april
30 april t/m 11 mei
21 mei
9 juli t/m 17 augustus.

Buiten spelen op het schoolplein na schooltijd
Onze school heeft een prachtig schoolplein en ook na
schooltijd wordt daar vaak gebruik van gemaakt door
kinderen van groep 5 t/m 8. Daar zijn we blij mee,
kinderen hebben buitenruimte nodig om zich goed te
ontwikkelen!
De praktijk leert, dat samenspelen zonder toezicht niet
altijd goed gaat. We hebben daarom in groep 5 t/m 8 de
volgende gedragsregels besproken:






we zijn aardig voor elkaar en daar horen slaan, schelden en lelijke woorden niet bij.
als er ruzie is los je die zelf op. Je stoort de leerkrachten niet, zij zijn na schooltijd met hun
werk bezig. Als het niet lukt er zelf uit te komen, neem je contact op met een van je ouders/verzorgers.
het plein is voetgangersgebied, je zet je fiets in het fietsenrek. Als je wilt fietsen kan dat op de
Piersonstraat of het Zettense Pad.
als je voetbalt is het belangrijk dat je niet in de richting van de lokalen schiet. Het zal niet de
eerste keer zijn dat een ruit sneuvelt en de geluidsoverlast voor leerkrachten is hinderlijk.

We gaan ervan uit dat de kinderen zich aan deze gedragsregels houden. Lukt dat iemand niet, dan
zullen wij na een waarschuwing het betreffende kind de toegang tot het plein ontzeggen en contact
opnemen met een van de ouders/verzorgers. Dat geldt ook voor kinderen die op ons plein spelen en
niet op de LvB zitten.
Op deze manier willen we van een schoolplein een plek maken waar ook na schooltijd kinderen naar
hartelust kunnen spelen en zich veilig voelen.

De OverbetuweBetuwebeweegt.nl Sportbus
komt in Zetten!
Een grote Sportbus vol met nieuwe materialen bezoekt op
dit moment alle basisscholen in de gemeente Overbetuwe.
Tijdens de buitenschoolse uurtjes worden activiteiten
georganiseerd voor de kinderen van de basisscholen vanaf
groep 3 t/m 8 en buitenschoolse opvang maar ook vriendjes
en vriendinnetjes zijn welkom om te genieten van sporten op
het plein.
De Sportbus is een nieuw initiatief van het platform OverbetuweBeweegt.nl dat sporten voor
iedereen mogelijk maakt. Deelname is dan ook gratis voor iedereen. In de periode voor de
zomervakantie worden een aantal vaste scholen op vaste dagen bezocht. Daarna wordt de
inzetbaarheid van de Sportbus vergroot en gaat hij door de gehele gemeente rijden.

Woensdag 12 en 19 april en 10 en 17 mei is de sportbus in Zetten.
Locatie:
schoolplein basisschool De Okkernoot, Nijhoffstraat 1
Tijd:
13:30 uur t/m 15:30 uur
Tot ziens, team OverbetuweBeweegt.nl

