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Gezondheidsonderzoeken GGD

Touwtrektoernooi Vorden

De gezondheidsonderzoeken van de kinderen uit groep
2 zijn dit schooljaar op dinsdag 6, woensdag 7 en
donderdag 8 november. Noteert u deze data vast in uw
agenda?

Touwtrekvereniging Vorden organiseert voor de
Gemeente Bronckhorst op zondag 30 september de
afsluiting van de Nationale Sportweek 2018. Dit gebeurt
met een touwtrektoernooi voor de groepen 7 en 8 van
de gemeente Bronckhorst en scholen uit de directe
omgeving.

Kermis
De optocht. Er is door een enthousiaste groep mensen
druk gebouwd aan de kermiswagens voor groep 1-2-3.
Groep 1-2 gaat op een wagen waarop het thema `Wij
bouwen aan de weg’ is. Groep 3 gaat op een wagen
waarbij het thema ‘Vrijwilligers maken het verschil’ (Wij
kunnen niet heksen) is.
De kinderen van groep 1-2-3 moeten op zondag 16
september om 12.30 uur op school zijn. Dan gaan we de
wagen op. De optocht eindigt op het Strengsche Veld
rond 15.15 / 15:30 uur. Daar kunt u uw kind weer van
de wagen afhalen.
De kermisochtend. Op maandag 17 september worden
de kinderen om 9.20 uur op het kermisterrein verwacht
bij hun eigen juf of meester. Na de opening begint het
kinderprogramma. Groep 5-6-7-8 gaat naar het terrein
van HC`03 voor de spellen en groep 1-2-3-4 gaat naar
het Gouden Paleis voor een voorstelling met nog een
activiteit. Om 11.30 uur sluiten we in het Gouden Paleis
af en kunt u uw kind ophalen om kermis te gaan vieren.
Ook de kinderen van de groep 5 t/m 8 zijn om 11:30 uur
klaar. Na de prijsuitreiking op het terrein van het
Hessenhuus , zijn de kinderen vrij.

Brief AVG wetgeving
In de mail waarin u ook dit Klimtorennieuws heeft
ontvangen, zitten 2 extra bijlages. Hierin staat o.a.
uitleg over de wijziging van persoonsgegevens en een
toestemmingsformulier. Wilt u dit aandachtig lezen en
het ingevulde toestemmingsformulier met uw kind
meegeven? Het toestemmingsformulier wordt morgen
ook op papier meegegeven.

Het toernooi wordt gehouden op de velden van de
Touwtrekvereniging Vorden aan de Ruurloseweg 110 te
Vorden. Het begint om 10.00 uur en is om ongeveer
12.30 uur afgelopen.
Een team bestaat uit 6 kinderen (+eventuele reserves)
en een begeleider. Daarnaast zullen de teams door
leden van de touwtrekvereniging ondersteund worden.
Zijn er kinderen van de school die geen volledig team
kunnen vormen, dan mogen zij zich ook individueel
aanmelden. Er wordt dan een mix-team gemaakt.
Op donderdagmiddag 20 september zal de
Touwtrekvereniging een clinic touwtrekken op school
verzorgen. Ook kan er onder begeleiding van de
Touwtrekvereniging Vorden geoefend worden op
dinsdagavond vanaf 19:00 uur op de velden van de
touwtrekvereniging.
De kinderen dienen stevige kleding aan te trekken want
het touw is ruw. En daarbij stevig schoeisel maar
uitdrukkelijk geen voetbalschoenen (dit i.v.m. blessures)
Een schoolteam of individuele kinderen kunnen zich
aanmelden via school of door een mailtje te sturen naar
g.uilenreef@hetnet.nl uiterlijk tot 25 september.
Zijn er vragen dan kunnen die gemaild worden naar
bovenstaand emailadres of telefonisch gesteld worden
via het volgende nummer 0575-556321.

Schoolbieb
I.v.m. de komende studiedag op woensdag 26
september, is het ruilen van boeken in die week,
verplaatst naar vrijdag 28 september.

Mediawijsheid
In november gaan de groepen 7 en 8 weer meedoen aan
de Week van de media wijsheid. Met deze landelijke
activiteit willen we de kinderen leren, goed om te gaan
met de sociale media. Aan u als ouder willen we
wederom vragen eens te letten op het App gebruik van
uw kind. Bent u op de hoogte van alles wat er op de
groeps-app speelt? Het is goed daar eens met uw kind
over te praten. Helaas gebeurt het te vaak dat er
onduidelijkheden of zelfs ruzies mee naar school
genomen worden. Een vervelend begin van de dag!

Sportweek
Zaterdag a.s. wordt er gestart met de nationale
sportweek. Ook op school willen we hier, net zoals vorig
jaar, wat extra tijd en aandacht aan besteden. In deze
sportweek zullen de leerkrachten dan ook een moment
zoeken om naar buiten te gaan voor een extra sport of
spel les.

Keer-om-gesprekken
Op donderdag 11 en maandag 15 oktober staan voor het
eerst de keer-om-gesprekken op het programma. Doel
van dit gesprek is, dat u aan de hand van een vragenlijst
die u thuis invult, het gesprek aangaat met de leerkracht
van uw kind. In deze vragenlijst staan vragen over de
globale indruk, welbevinden en betrokkenheid van uw
kind. Deze formulieren gaan spoedig mee naar huis.
Om uw gesprek te plannen gaat u wederom naar
www.schoolgesprek.nl. Volgende week ontvangt u
daarover de gebruikelijke mail met uitleg en
inloggegevens.

Agenda
15 t/m 29 september

Nationale sportweek

zondag 16 september

kermisoptocht groep 1-2-3

maandag 17 september kermisochtend alle kinderen
woensdag 26 september studiedag, alle kinderen vrij
donderdag 11 oktober

keer-om-gesprekken

maandag 15 oktober

keer-om-gesprekken

Het volgende KlimtorenNieuws
verschijnt op
donderdag 27 september
Bijlage:
Brief uitleg nieuwe AVG wetgeving
Toestemmingsformulier gebruik beeldmateriaal

