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agenda komende weken
Kerstviering
Kerstvakantie start
voor ALLE groepen om 12.15 uur
Hoofdluiscontrole
Studiedag, ALLE groepen VRIJ
Voorjaarsvakantie

21 december
22 december
t/m 5 januari
2018
10 januari
15 februari
26 februari t/m
2 maart

Beste lezer,
Ik heb geen idee hoe het met u is, maar deze tijd van het
jaar krijg ik het gevoel me te buiten willen gaan aan
bespiegelingen. Zo rond de jaarwisseling bekruipen je de
“relativeringkriebels”. Je blikt terug en kijkt vooruit en voor
je het weet: Hoepla, daar rol je alweer 2018 in. In ieder
geval een jaar dat goed 2017 op kan volgen en zal
voorafgaan aan 2019. Ik hoop dat het u goed is vergaan het
afgelopen jaar en dat het is geworden wat u ervan
verwachtte.
Wensen zijn er altijd en van die wensen wens ik u van harte
de uitkomsten toe!
Vele mooie woorden zullen u toegeworpen worden de komende dagen. Ik wil graag met u gewoon
een leuk gedicht delen.
De verjaardag van de maan
De maan was vandaag jarig en gaf een heel groot feest.
Er zijn toen flink wat gasten bij haar langs geweest:
De wolken en de sterren en ook die lieve zon,
die kwam alleen niet in het net maar in haar nachtjapon.
Ze aten wolkensoesjes en dronken sterrenthee.
Er was een mooie taart van ijs gestuurd door de winterfee.
Er was muziek en iedereen hoste heen en weer.
Daarna deden ze spelletjes bedacht door Grote Beer.
Tot slot kwam als verrassing het onweer even aan
en gaf een schitterend vuurwerk toen was het feest gedaan!
En alle lieve gasten zijn toen naar huis gegaan.
Zodat ze, als jij wakker wordt, weer op hun plaatsen staan!
Veel plezier!
Johan Müller
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Kerst
Donderdag 21 december vieren we het kerstfeest met alle kinderen.
U heeft daar een uitnodiging met de details voor ontvangen.
Een samenvatting van de dag:
’s Ochtends bord, bestek, voorzien van naam
meenemen.
Om 12.15 uur zijn alle kinderen vrij.
Vanaf 17.00 uur worden de kinderen weer op school
verwacht.
Gezamenlijk kijken alle kinderen naar een kerstshow.
Aansluitend genieten ze van een gezellig kerstdiner in
het eigen lokaal.
Ondertussen zijn de ouders vanaf 18.15 uur uitgenodigd
voor de kerstborrel op het schoolplein.
Om 19.00 uur kunnen de kinderen van de onderbouw
bij de klas worden opgehaald.
Vrijdag 22 december om 12.15 uur begint voor ALLE
GROEPEN de kerstvakantie.
Adres-/telefoonlijst
Diverse malen is er door de DLS medewerking verleend
aan het verzorgen van lijsten waarop ouders namen en
adressen (en telefoonnummers) kunnen vinden van
kinderen uit de groep van hun kind.
We begrijpen dat dat voor u een prettige service was.
Door aanscherpingen van privacyregels en
opmerkingen van ouders, kunnen wij deze lijsten niet
meer maken en verspreiden.

Klaar?over! Doe mee!

Enige tijd geleden hebben Brechtje, Ena en Emilie,
leerlingen van de DLS, actie gevoerd om een
veiligere oversteek mogelijk te maken voor veel
kinderen en hun ouders. Het gaat om het
oversteken nabij het kruispunt van de
Brinkpoortstraat met de Singelstraat.
(zie foto hieronder)
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De Gemeente heeft in een gesprek met Brechtje, Ena en Emilie aangegeven geen drastische
verkeersmaatregelen te kunnen en/of willen nemen, zoals verkeerslichten, zebrapaden,
ongelijkvloerse kruising, e.d..
We kunnen het oversteken ook veiliger maken door KLAAR-OVERS in te zetten.
Daarom het verzoek aan u om zich aan te melden als klaar-over. Indien we met voldoende
mensen dit samen kunnen doen, is het aantal keren per ouder minimaal. We denken aan de inzet
van een klaar-over op de (school)ochtend van 8.15 tot 8.30 uur en ‘s middags van 14.30 tot
14.45 uur woensdag 12.15-12.30 uur). Voor een cursus en de nodige materialen (reflecterende
hes en bordje) zorgt de gemeente.
Meldt u zich aan bij Johan (johan@deventerleerschool.nl).

Voor een prettig contact tussen Gemeente en school zoeken we een verkeersouder. Ook Veilig
Verkeer Nederland adviseert het aanstellen van verkeersouders per school. Iets voor u? Heel
graag.
Meer informatie is o.a. te vinden op : https://vvn.nl/vrijwilligers/verkeersouders

Samen zorgen voor een veilige schoolomgeving!
Geboren

Groot is het wonder
jij bent zo klein,
blij zijn wij
dat jij ons kindje mag zijn!
De trotse en gelukkige ouders zijn Kirsten Otten en
Danny van Veluwen.
Ze maken het alle drie heel goed.
Van harte gefeliciteerd!
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Gevraagd:
Een aantal jaren geleden is de school blij gemaakt met
een behoorlijk aantal beeldschermen die in een bedrijf
van één van onze ouders overbodig waren.
Door uitbreiding en intensief gebruik zijn nagenoeg alle
schermen in gebruik.
Daarom doen wij hierbij een oproep voor afgedankte
schermen die bij ons nog zeer welkom zijn.

St KoDLS
De kinderen van de BSO zijn acties gestart waarmee ze geld inzamelen voor Serious
Request.
Er worden lege flessen ingezameld, koekjes gebakken, kerstkaarten gemaakt en verkocht.
Fantastisch, goed werk!
In de kerstvakantie is de BSO, bij minimaal 4 aanmeldingen, op dinsdag 2 januari en
donderdag 4 januari geopend van 8.15-18.30 uur.
Opgeven kan t/m donderdag 21 december via bso@deventerleerschool.nl of via de
intekenlijst op de BSO.
Op 10 november organiseerde de Oudercommissie een
pompoen party. Het was zeer succesvol. Het weer zat mee
en er was een zeer grote opkomst van 28 kinderen.
Het resultaat was schitterend.

Kort
 Mocht u denken mailberichten van school mis te lopen; kijk in uw spambox. Dit is helaas
(soms) niet te voorkomen.
 Voor kinderen geboren in 2015 is de termijn van aanmelden inmiddels begonnen. We
nemen aan dat broertje/zusje van onze leerlingen zijn ingeschreven. Zo niet, komt u dan
snel een formulier ophalen.
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