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19 april 2017

agenda komende weken
Koningsspelen tot 12.15 uur
Vakantie
Hoofdluiscontrole
Bevrijdingsdag
Sportdag groepen 7 en 8
Schoolreis groepen 3,4,5,6
Meivakantie
Hoofdluiscontrole
Pinksteren
Studiedag Team ALLE groepen VRIJ

20 april
24 t/m 30 april
3 mei
5 mei
11 mei
18 mei
22 t/m 27 mei
31 mei
4 en 5 juni
19 juni

Beste MedeWIJSNEUSlezer,
Zo pal voor het eerste deel van de “meivakantie 2017”, willen we u graag ter lezing, deze
WIJSNEUS aanbieden. Zoals u weet hebben wij, gezien het late begin van de
zomervakantie, deel 2 van de “meivakantie” gepland van 22 t/m 26 mei 2017, inclusief
Hemelvaartsdag.
Alhoewel de nachten nog zeer koud zijn met bevriezingsverschijnselen, is de lente
begonnen en is de klok op zomertijd gezet.
Diverse activiteiten kleuren het voorjaar in: Viering koningsdag, groep 8 maakt de
eindtoets, bezoek aan de Ulebelt, Haags uitstapje, techniekdag, ONTDEKATELIERS

en ga maar door.
Voldoende afwisseling en plezier in het programma is onontbeerlijk en zeer gewenst.

Veel vakantieplezier,
Johan Müller
Team Deventer Leerschool

Groep 1 naar de Ulebelt
De groepen 1 zijn dinsdag 11 april naar de kinderboerderij
van de Ulebelt geweest om daar een boerderijles te volgen.
We hebben veel dieren gezien en fijn gespeeld. Hulpouders
bedankt voor het meegaan!

Schoolvoetbaltoernooi
Wij doen dit jaar met 3 teams mee. Meisjes groep 7/8, jongens
groep 5/6 en een gemixt team van groep 3/4.
Maandag 24 april worden de poulewedstrijden gespeeld van
het Deventer Schoolvoetbaltoernooi. Op de voetbalvelden van
de Kon. UD.
Hieronder staat een schema van alle teams. Komen jullie ons aanmoedigen?
Wedstrijdschema jongens groep 5/6 (Deventer Leerschool 1)
Leider: moeder Peter Jan
Willmar, Wieger, Peter Jan, Jasper, Hugo, Steijn, Milan, Sweder, Reinder, Julian
en Luuk.
13.30
Dorpsschool Bathmen 3 - Deventer Leerschool 1
Saxion veld
14.10
Adwaita 5 - Deventer Leerschool 1
Saxion veld
14.50
Windroos Bierstr. 1 - Deventer Leerschool 1
Qebble veld
Wedstrijdschema meisjes groep 7/8 (Deventer Leerschool 2) Leider: Alwin
Helin, Emma, Puck te W, Pleun A, Cato, Isidore, Elle, Robin, Puck W
13.30
Windroos 12 - Deventer Leerschool 2
Broekhuis veld
14.10
Het Palet 3 - Deventer Leerschool 2
Broekhuis veld
15.30
Hovenschool 4 - Deventer Leerschool 2
Sinds 77 veld
16.10
De Vijf-er 8 - Deventer Leerschool
Broekhuisveld
Wedstrijdschema jongens/meisjes Groep 3/4 (Deventer Leerschool 3)
leider: vader Stan en Kerem Kaan
Tiede, Stan, Merdan, Maas, Lucas, Riva, Thieme, Kerem Kaan, Armel, Hidde,
Britt en Maren.
11.30
De Hovenschool 6 - Deventer Leerschool 3
O.P.O.D. veld
12.10
Deventer Leerschool 3 - De Vijf-er 12
Stempher veld
12.50
Deventer Leerschool 3 - Het Palet 4
Stempher veld
Met groet, Alwin
Ouderbijdrage
Wij danken de ouders die inmiddels de
ouderbijdragen hebben betaald of deze in
termijnen overmaken.
Hierbij doen we een herhaalde oproep aan die
ouders die hier nog niet aan toe waren gekomen,
alsnog de bijdrage te voldoen.
Momenteel maken we een tussenbalans op.
Ouders waarvan we de bijdragen nog niet hebben mogen ontvangen, zullen we persoonlijk
aanschrijven of –spreken.

Groep 7
 In het kader van de week van de techniek is groep 7
naar de Lebuïnuskerk geweest.
Donderdag 6 april jl. was het theoretisch
verkeersexamen.
Allemaal geslaagd! Gefeliciteerd.



Ontdekateliers 2017
De ontdekateliers organiseren we i.s.m. externe aanbieders in en buiten de school.
Leerlingen van de groepen 5 t/m 8 gaan op 3 vrijdagmiddagen op deze manier op zoek
naar hun “talenten”, door het bezoeken van een ontdekatelier.
Dit jaar was er de keuze uit: striptekenen, Stof en Spul, dansen bij Eppink, tennis bij
Drijvers , theaterles , fit en fun, kunst, schaken en banket maken bij Lentelink.
Hieronder een aantal foto’s.

Bevrijdingsdag

Ook wij vieren 5 mei!
Alle kinderen zijn deze vrijdag vrij.

Nieuws van Kinderopvang DLS
Jongleren in het verkeer
Op de peuterspeelzaal hebben we de afgelopen weken gewerkt rondom het thema
verkeer. Als afsluiting van dit thema hebben we in samenwerking met
verkeerseducatie.nu een ouderavond georganiseerd. Volgens de aanwezige ouders was
het erg leerzaam en verhelderend.
IJsselloop
Op zondag 9 april hebben we vanuit de BSO weer mee
gedaan aan de IJsselloop. Het was een prachtige zonnige
dag. 2 enthousiaste groepen kinderen verschenen aan de
finish voor de 2 kilometer en de 1 kilometer.
Complimenten voor alle deelnemers! Het was ontzettend
leuk.
Technieklab
Vanaf 1 mei starten we op maandag- en donderdagmiddag met het pilot technieklab.
Kinderen vanaf groep 5 kunnen hieraan deelnemen. We gaan aan de slag met natuur- en
wetenschappelijke proefjes en een heus project want in het teken staat van
elektrotechniek.
BSO op woensdag
Op dit moment bieden we geen BSO aan op de woensdagmiddag. We horen
echter regelmatig dat ouders hier wel behoefte aan hebben. Om wellicht in de toekomst
wel op de woensdag open te gaan, proberen we te inventariseren welke/hoeveel ouders
dit zijn.
Mocht u behoefte hebben aan opvang op woensdag, neem dan even contact op met
Kirsten Otten. kirsten@deventerleerschool.nl
Paasviering

Hoeveel eitjes????

Groep 2 doet een gok.

Paasbroodjes verzorgd door OC

Groep 8 naar Den Haag
Groep 8 van de Deventerleerschool ging maandag 3 april naar Den Haag. Ze liepen om
8:45 uur met elkaar naar het station, en zaten om 9:00 uur in de trein onderweg naar
Den Haag. Ze kwamen uit de trein en moesten meteen naar de tram toe. Groep 8 zat 5
min in de tram, en voor heel veel kinderen was het de eerste keer. Juf Marleen liep met
groep 8 naar de wc. Cees onze leider van Madurodam stond te wachten op groep 8 en
liep met ze naar boven. Daar kregen ze eerst een uitleg wat ze allemaal gingen doen, en
daarna gingen ze het spel: Democracity doen. Daarna liep Cees met groep 8 naar buiten
om een speurtocht met tablets te doen. Na de speurtocht mocht je nog een half uur rond
lopen. Toen liep Juf Marleen met de kinderen naar de tram, en kwamen aan in het
Binnenhof. Juf Marleen maakte een foto van groep 8 voor de ridderzaal. Daar kwam Cees
weer aan en gaf ons een vips pas. Toen liep groep 8 met Cees en 3 begeleiders naar de
beveiliging. Iedereen moest gecontroleerd worden. Je tas en jas werden bewaakt in een
kluis. Cees liep met de kinderen naar boven. Groep 8 ging op de tribune zitten in de
Tweede Kamer. Ze mochten 10 min vragen stellen aan Cees. Daarna liepen ze weer naar
buiten en kregen een ijsje. Groep 8 ging weer met de trein naar huis en waren ongeveer
17:30 uur in Deventer en gingen allemaal naar huis.
Geschreven door Kiki en Fleur

Kort
Op donderdag 11 mei doet groep 7 een kunstproject voor de IJsselbiënale
Woensdag 17 mei gaan groep 7 en 8 naar het filmhuis voor de film De levende
bezems

