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Volgende nieuwsbrief

Inspectie op bezoek
A.s. dinsdag komt de inspectie een dag onze
school bezoeken. In de regel gebeurt dit eens in
de vier jaar en op de LvB is dat inmiddels al
langer geleden.
De inspectie van het onderwijs bewaakt de kwaliteit van het onderwijs en stimuleert scholen deze
kwaliteit te verbeteren.
Bij het schoolbezoek kijkt de inspecteur bijvoorbeeld naar leerresultaten en of leerkrachten
voldoende rekening houden met verschillen tussen leerlingen.
Er wordt a.s. dinsdag met name gekeken naar ‘Opbrengst bewust werken’. We hebben ons als team
verdiept in dit thema. De vraag die hierbij centraal staat is: hoe kunnen wij de capaciteiten van de
kinderen nog meer tot hun recht laten komen? Daarbij zal ook gekeken worden naar wat de LvB
talentvolle kinderen biedt.

Schoolreisje/schoolkamp nog niet betaald?
In dat geval vragen we u vriendelijk om het bedrag dat u moet
betalen deze maand 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.

Terugblik op projectweken ‘Kunst’
Wat hebben de kinderen hard en met groot enthousiasme
gewerkt rond het thema ‘Kunst’! En wat is het dan fijn als er
zoveel ouders met een bewonderende blik rondlopen tijdens
de Open Dag! U heeft het met eigen ogen kunnen zien:
kunst in de stijl van Jeroen Bosch tot Kandinsky en van
Rembrandt tot Mondriaan, voor elk wat wils!

Van de mogelijkheid om een bezoek te brengen aan Galerie ‘de Sleedoorn’ is gretig gebruik gemaakt
door verschillende groepen. En het was zeer de moeite waard!
De kinderen kijken nu met andere ogen naar kunst en zijn zich bewust geworden van het feit dat ook
in de directe omgeving van school en in Zetten en Hemmen kunst te zien is. Je hoeft er niet eens voor
naar een museum, als je dicht bij school wilt kijken naar kunst kan dat zelfs in onze eigen straat in de
galerie!
Soms waren kinderen verrast over hun eigen kunstzinnige talenten! Fijn dat u er bij was en het met
eigen ogen wilde zien!

Gevraagd voor de kleutergroepen:
oude gordijnen (zonder gordijnhaken), dekens, spreien,
dekbedhoezen en dergelijke. De kinderen kunnen hiermee
tenten en hutten maken. Nu de zomer voor de deur staat is
dat een leuke uitdaging!
Wanneer u ons kunt helpen zijn we daar heel blij mee. U
kunt de spullen aan een van de onderbouwleerkrachten
geven.

Bericht van peuterspeelzaal Peuterpret
Vanaf 2 juni 2017 zal Peuterpret ook op de vrijdag open zijn. Op dit moment zijn er al ongeveer 8
aanmeldingen voor deze ochtend!
Bij Peuterpret staat het sociale spel van de kinderen voorop én er wordt gewerkt met een
voorschools educatieprogramma genaamd Peuterplein. Zo werken we aan alle
ontwikkelingsgebieden die voor een peuter van belang zijn: taal, voorbereidend rekenen, bewegen,
expressie, muziek en sociaal-emotionele ontwikkeling. Deze methode sluit mooi aan bij de
basisschool die de methode Kleuterplein gebruikt.
Kinderen vanaf 2 jaar zijn welkom bij ons.
De openingstijden van peuterspeelzaal Peuterpret zijn:





dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

8.30 - 12.00 uur
8.30 - 12.15 uur
8.30 - 12.00 uur
8.30 - 12.00 uur

U kunt uw kind aanmelden met het aanmeldformulier dat u kunt krijgen bij Peuterpret of via de link
http://www.lvbueren.nl/groepen/peuterpret

Via deze link vindt u ook verdere informatie over Peuterpret, zoals de informatiefolder en de
tarieven. Voor meer informatie kunt

u mailen naar Info@goforkids.nl of bellen met 024-6779526.

Mocht u vragen hebben of wilt u een keer komen kijken kunt dan bent u van harte welkom. U kunt
ons bereiken op tel.nr: 06-16463585.
Met vriendelijke groet, Patricia, Claudia en Regina, team peuterspeelzaal Peuterpret

Bericht van Foto Koch Schoolfotografie

Bericht van Betuws Zwemfestijn
Een spetterend zwemfestijn en een spannende scholencompetitie
Het jaarlijkse zwemfestijn, een zwemestafette, wordt weer georganiseerd. Vanaf nu komt er ook een
spannende scholen-competitie waar teams uit groep 6, 7 en 8 aan mee kunnen doen! De teams van

scholen uit de gemeente Overbetuwe strijden tegen elkaar
voor een prachtige wisselbeker en natuurlijk voor de eer!
Hier gaan we een mooie jaarlijkse traditie van maken.
Een zwemteam bestaat uit 5-8 zwemmers en heeft een
Teamcaptain nodig. Welke ouders willen Teamcaptain zijn
en hun kinderen en vriendjes coachen?
Heb je vragen, wil je nu al meer weten dan kun je bellen
met Ries Euser: 0624133590 of Ton Jans: 0651328838.
Het Betuws Zwemfestijn wordt mede georganiseerd door
de Lionsclub in onze gemeente en heeft ook als doel om
met de zwemestafette geld in te zamelen. De opbrengst
gaat voor de helft naar de school voor hun projecten, de ander helft gaat naar de Stichting ‘Het
Zorgeloze Kind’!
Wanneer:
zaterdag 17 juni, start 13.30 uur
Waar:
zwembad de Drie Essen te Zetten
TEAMCAPTAIN geef je nu op! Bedenk een mooie naam voor je team en meld je aan via de website
www.betuwszwemfestijn.nl

