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Extra

Ouderavond social media voor alle ouders en leerlingen groep
7/8
Zoals eerder al vermeld is er op donderdag 7 februari een ouderavond
georganiseerd op verzoek van de Medezeggenschapsraad.
De ouderavond gaat over alle problemen waar je als ouder tegenaan
kunt lopen i.v.m. social media.
Social media is niet meer weg te denken in ons leven, kinderen dienen
hierin opgevoed te worden. Maar hoe pak je dit aan? Het is een vrij
nieuw iets, terugvallen op je eigen ervaringen is lastig.
We hebben de gemeente bereid gevonden om ons te helpen met het
organiseren van deze avond.
De avond wordt als volgt vormgegeven:
18.45:
inloop
19.00:
gezamenlijke start ouders én leerlingen groep 7/8
19.15:
ouders worden verdeeld over 2 groepen
Kinderen krijgen een programma over o.a. groepsdruk van
de jongerenwerker van de gemeente Bronckhorst,
Melvin Sloot
19.30-21.00: 2 workshops voor ouders over de opvoedkundige kant en
over de strafrechtelijke kant
21.00:
gezamenlijke afsluiting

We hopen op een grote opkomst!

Mad science
Op vrijdag 7 januari hebben de kinderen een mooie show van Mad
Science te zien gekregen.
Kinderen kunnen zich, tegen betaling, aanmelden voor een vervolg.
Deze ‘lessen’ worden op school gegeven.
Tot nu toe hebben zich al wat kinderen aangemeld maar nog wat te
weinig, vandaar deze extra oproep.
Zie de bijlage voor meer info.

Groente en fruit
Het fruit van deze week bestaat uit:
Woensdag: een mandarijn
Donderdag: een peer
Vrijdag: een stuk watermeloen

Inloop

Vanaf februari is de inloop op vrijdag!
Van harte welkom in de klas.

Bijlagen:
mad science
Handbal groep 3 t/m 6

De kinderen van groep 3 t/m 8 kunnen zich inschrijven voor de nieuwe naschoolse wetenschap en
techniekcursus.
Zij worden vanaf 6-2-2019 iedere woensdag, zes weken lang, meegenomen in de wondere wereld van
experimenten, proefjes en demonstraties!
Elke week staat een nieuw thema centraal en zal de professor de wetenschap en techniek die
daarachter zit uitleggen.
Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als wetenschapper.
Van lessen over zonnestelsels en slijm tot de wereld van raketten en scheikunde.
Er komt van alles aan bod!
Na afloop van de show worden inschrijfformulieren aan de kinderen meegegeven. LET OP! Inschrijven
kan t/m 1-02-2019 en vol=vol.
Nieuwsgierig? Kijk snel voor een overzicht van data en tijden op onze site nederland.madscience.org en
klik direct op het inschrijfformulier.
Kosten € 69,50 per kind

SCHOOLHANDBALTOERNOOI GROEP 3/4 EN 5/6
Zie verder volgende pagina.

Betreft: Schoolhandbaltoernooi groep 3/4 en 5/6
Geachte ouder, verzorger,
Op vrijdagmiddag 8 februari zal er door handbalvereniging SV Quintus een schoolhandbaltoernooi
worden georganiseerd voor de basisschooljeugd uit de groepen 3/4 en 5/6. Het toernooi vindt plaats in
sporthal De Kamp te Hengelo. Het toernooi start om 14.30 uur en eindigt rond de klok van 17.00 uur.
Plezier en bewegen voor de jeugd staat voorop tijdens dit sportieve toernooi.
Voor wie?
Het toernooi is voor alle kinderen uit de groepen 3 t/m 6. Er worden twee aparte competities gespeeld
met teams uit groep 3/4 en teams uit de groepen 5/6. De wedstrijden worden gespeeld op mini
handbalvelden. De kinderen spelen vijf tegen vijf, inclusief keeper. Inschrijven is mogelijk met een
meisjes- , jongens- of mixteam. Deelname is niet verplicht. Natuurlijk bent u van harte welkom om uw
zoon of dochter aan te moedigen.
Coach
Elk team dient zelf voor een coach te zorgen. Als coach hoef je niet per definitie verstand te hebben van
de handbalsport. Deze heeft vooral als taak dat het desbetreffende team op tijd bij de wedstrijden is en
dat ieder kind voldoende aan spelen toekomt. Elke coach krijgt tijdig informatie over het handbalspel
doorgestuurd.
Aanmelden
Met behulp van het aanmeldformulier kan een team zich opgeven. Het inschrijfformulier treft u aan in
de bijlage en kunt u inleveren bij de leerkracht (liefst per mail, mag ook uitgeprint). Er moeten minimaal
6 spelers aanwezig zijn om een team te kunnen vormen. Tevens dient een teamnaam én het emailadres van de coach te worden vermeld. Opgave kan uiterlijk tot en met donderdag 31 januari.

Informatie
Voor meer informatie over het schoolhandbaltoernooi kunt u contact opnemen met Karin ten Heggeler
(buurtsportcoach gemeente Bronckhorst), tel. 06-55888223. Ook is het mogelijk om vragen te mailen
naar schoolhandbal@svquintus.nl
Wij hopen u tot zoverre voldoende te hebben geïnformeerd.
Met sportieve groet,
Henriëtte Jaaltink & Yvonne Eugelink
SV Quintus

