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Ouderavond 13 november

De week van 8 tot 15 november is uitgeroepen tot de Week van de Mediawijsheid 2019.
Een uitstekende reden om de ouderavond van 13 november in het teken van dit
onderwerp te zetten. Namens Bureau Jeugd en Media zal Marije Lagendijk,
mediapedagoog, deze avond verzorgen. In de bijlage treft u een ‘poster’ aan met
specifieke gegevens over deze avond.
Als u specifieke vragen heeft die u graag die avond beantwoord ziet, wilt u deze dan
mailen naar info@dorpsschool.nl? Tijdens de voorbereiding van de avond zullen we uw
vragen zoveel mogelijk verwerken. Om alvast geïnspireerd te raken kunt u op de volgende
link te klikken, waar u informatie vindt over mediaopvoeding per leeftijdscategorie:
www.mediaopvoeding.nl.
We hopen op een grote opkomst!
6 november Landelijke stakingsdag onderwijs
De onderwijsvakbonden AOb, AVS, CNV Onderwijs, FNV en FvOv hebben een staking
aangekondigd op 6 november, de dag dat de begroting van OCW in de Tweede Kamer
wordt besproken. De bonden eisen van het kabinet dat er geld vrijgemaakt wordt voor
een fatsoenlijk salaris, voldoende collega’s en minder werkdruk!
De teamleden van De Dorpsschool ondersteunen deze actie en maken gebruik van hun
stakingsrecht. Dat betekent dat de leerlingen op 6 november vrij hebben.
De staking wordt ondersteund door ons bestuur Stichting IJsselgraaf. Als bijlage treft u een
brief van onze bestuurder, mw. Petra Krajenbrink, met achtergrondinformatie. Graag
horen we het als u over de staking nog vragen heeft.

Hart voor de Achterhoek
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U heeft gestemd! En hoe!
Op 10 oktober kreeg ik van Renske Ruiterkamp, penningmeester van de Ouderraad, het
bericht dat we € 404,27 aan sponsorgeld hebben ontvangen van de Rabobank. Dat bedrag
gaan we dit jaar uitgeven aan Cultuur, Kunst en/of Muziek. Zoals altijd vragen we de
leerlingenraad en hun achterban na te denken over een passende besteding. In één van de
volgende nieuwsbrieven zullen we u op de hoogte brengen van het vervolg.
Renske, namens alle leerlingen en leerkrachten, bedankt voor je inzet om deze
sponsoractie te regelen!

Luizen
Helaas zijn er tijdens de afgelopen controle, in meerdere klassen en bij meerdere kinderen
per klas, luizen geconstateerd. Alle ouders van de kinderen die luizen hebben, zijn hierover
persoonlijk geïnformeerd. Een grote uitbraak kunnen we voorkomen als we alle kinderen
regelmatig, zowel op school als thuis, controleren. Als u wekelijks op een vast tijdstip uw
kind(eren) controleert en de leerkracht informeert als er luizen gevonden zijn, dan zetten
wij desgewenst extra controle op school in. Verder blijven we natuurlijk na iedere vakantie
alle kinderen controleren. Als u vragen heeft over het bestrijden van luizen kunt u contact
opnemen met Marit Ranzijn.
Van Luchtkasteel tot Dassenburcht

Onze school doet al een aantal jaren mee aan het programma ‘Van Luchtkasteel tot
Dassenburcht’ . We zijn op zoek naar een nieuwe natuurouder die dit project kan
begeleiden.
Het houdt het volgende in:
Met een aantal vrijwilligers van IVN en een aantal natuurouders, wordt een lesprogramma
gedraaid op landgoed Hackfort. Er is vanuit de IVN een compleet handboek met
werkbladen en materialen die worden gebruikt. Zo gaat:
• groep 1/ 2 een feestje voorbereiden voor Erik Eekhoorn;
• groep 3/4 op zoek naar Veronica vleermuis;
• groep 5/6 op expeditie, waarbij de kinderen het landgoed leren kennen;
• groep 7/8 onderzoeken welke waterdieren/-planten/-kwaliteit te vinden zijn in de
Veengoot.
De lessen vinden, in overleg met vrijwilligers, natuurouders en scholen, plaats op een
woensdagmorgen.
Onder de volgende link vindt u desgewenst meer informatie over dit project:
https://www.ivn.nl/van-luchtkasteel-tot-dassenburcht/kom-en-ontdek
Via info@dorpsschool.nl kunt u zich opgeven als natuurouder. Mogelijk zijn er meer
gegadigden en kunnen we de groepen verdelen.
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Boerderij
De vervallen boerderij naast onze school wordt verbouwd tot woonboerderij. Dat is de
reden dat u al enkele weken een open container achter het pand ziet staan. De eigenaar
van het pand realiseert zich dat het een rommelige aanblik geeft en excuseert zich
hiervoor. Gisteren is er een bouwhek om de boerderij geplaatst. We hebben de eigenaar
gevraagd om hierbij vooral te letten op de veiligheid van uw kinderen en andere
bezoekers van De Dorpsschool. Volgens ons is dat aardig gelukt. Als u gedurende de bouw
vragen heeft, kunt u deze stellen aan Marit Ranzijn.
Ontruimingsoefening

Op maandag 11 november houden we na de middagpauze een ontruimingsoefening. Wilt
u ervoor zorgen dat uw kind die dag warm is aangekleed. We proberen een zo realistisch
mogelijke situatie na te bootsen. Dat betekent dat er geen tijd is om een jas aan te laten
trekken.

Agenda september/oktober
Woensdag 6 november:
Woe 13, 20, 27 nov. en 4 dec.:
Woe 27 november:
Maandag 11 november:
Donderdag 21 november:

kinderen vrij i.v.m. landelijke stakingsdag onderwijs
techniekles Metzocollege groep 8
GGD-verpleegkundige voor kinderen groep 1
aangekondigde ontruimingsoefening
studiedag II

De volgende nieuwsbrief komt uit als er weer nieuws is in november.
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