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Snoeiwerkzaamheden rondom school
Rondom de school is de gemeente deze weken bezig met
snoeiwerkzaamheden. U kunt hiervan enige hinder ondervinden, vooral
indien u met de auto naar school komt.
Een reden meer om met de fiets of lopend te komen!

Ouderavond 7 februari
A.s. donderdag 7 februari zijn alle ouders van harte welkom op de
ouderavond over social media gebruik. Op deze avond wordt o.a.
besproken: ‘wat zijn de gevaren?’ ‘Wat kan ik wel toestaan? ‘Hoe is daar
verstandig mee om te gaan?’ Deze avond zal er ook voldoende tijd zijn
om op uw vragen in te gaan.
Voor de leerlingen van groep 7/8 is er deze avond een speciale
workshop georganiseerd onder leiding van de jongerenwerken van de
gemeente Bronckhorst.
Graag willen we weten op hoeveel deelnemers we moeten rekenen.
Wilt u middels het bijgevoegde antwoordformulier dit aangeven?
Voor groep 7/8 geven we het formulier ook nog op papier mee.
We hopen op een grote opkomst!

U komt toch ook??
Groente en fruit
Het fruit van deze week bestaat uit:
Woensdag: een ½ sinaasappel
Donderdag: een banaan
Vrijdag: een appel (1/3 deel)

Nieuws uit de MR
Op maandagavond 28 januari was de gezamenlijke
medezeggenschapsavond (GMR) van de Stichting. Alle MR-en van de
Stichting IJsselgraaf waren uitgenodigd in ’t Noorderlicht (basisschool in
Doetinchem). Hier hebben we met elkaar via een leuke werkvorm van
gedachten gewisseld over het nieuwe werkverdelingsplan. Dit is een
plan waarin de inzet van het onderwijzend personeel is beschreven.
M.i.v. volgend schooljaar is dit verplicht. De MR heeft hierin voor een
deel beslissingsbevoegdheid.
Voorafgaand aan de gezamenlijke avond heeft onze MR een korte
vergadering gehouden over de begroting en het jaarverslag.
De begroting voor 2019 is vastgesteld en het jaarverslag treft u hierbij
aan.
Heeft u vragen dan kunt u altijd bij een van de MR leden terecht.

Verjaardag
Onderstaande leerlingen zijn komende weken jarig:
8 februari: Bonne Reulink (groep 7)
Kris Rewinkel (groep 8)
10 februari: Chantal Kuipers (groep 6)
11 februari: Marieke Bloemendaal (groep 3)
12 februari: Jip Simons (groep 6)
15 februari; Lizette Messing (groep 1)
Allemaal alvast van harte gefeliciteerd!

Agenda

6 februari:

Technieklokaal groep 7/8 (laatste keer)

7 februari:

9.00: Online veiligheid gastles voor groep 7/8
18.45: Ouderavond ‘social media’
Einde: 21.00 uur

18 februari:

Nieuwsroos 12

21 februari:

MR vergadering (start 20.00 uur op school)

Bijlagen: 2 (GGD en Kliederkerk)

Beste ouders,
Deze keer heb ik nogmaals gekozen voor een artikeltje over alcoholvrij bier. Inmiddels is bij iedereen
wel bekend dat alcohol schadelijk kan zijn voor de gezondheid. De commercie heeft hier op ingespeeld
door alcoholvrij bier op de markt te brengen. Deze biersoort is bedoeld voor volwassenen, die bv. de
Bob zijn en toch een glaasje mee willen drinken. We zien echter steeds vaker dat kinderen ook deze
biersoort drinken.
Mocht u nog vragen hierover hebben of andere vragen, dan bent u van harte welkom op mijn inloop
spreekuur. Mocht dat te lang duren, dan kunt u me natuurlijk ook mailen!
Petra Keizer, jeugdverpleegkundige.
p.keizer@ggdnog.nl
Zie de bijlage bij deze Nieuwsroos.

Er is weer Kliederkerk!
Op zondagmiddag 10 maart 2019 zijn kinderen van 0 tot 12 en hun ouders, opa’s, oma’s van harte welkom voor
een Kliederkerk in de St. Jan de Doperkerk, Kerkstraat 7, Keijenborg. Het thema is “Bouw je mee?” Om 14.30 uur
gaan we van start met een korte welkomstviering, daarna is er ruim de tijd voor allerlei activiteiten naar keuze.
Die kunnen kinderen en volwassenen samen doen. Ook voor de allerkleinsten is er speelgelegenheid. In de korte
slotviering laten we elkaar zien wat we hebben gemaakt, gedaan en ontdekt. En daarna is iedereen welkom bij de
High Tea – met natuurlijk limonade, thee en lekkers. De middag eindigt om 16.30 uur. De toegang is gratis.
Aanmelding is wenselijk i.v.m. de high tea. Wil je je opgeven of meer informatie? Stuur een mailtje naar:
kliederkerkhengelokeijenborg@gmail.com
Kliederkerk staat voor samen ontdekken, samen delen en samen vieren; op een creatieve en ontspannen manier
de betekenis van Bijbelverhalen ontdekken. In Hengelo en Keijenborg wordt Kliederkerk georganiseerd door de
Protestantse Kerk en de RK Geloofsgemeenschappen van Hengelo en Keijenborg.

