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agenda komende weken
Goede Vrijdag + begin
Meivakantie
Herdenking NL Indië Monument
Schoolreis gr 1 en 2
Hoofdluiscontrole
Schoolreis gr 3, 4, 5 en 6
Groote en Voorster gr 1A en 1B
Hemelvaartsdag
En vrijdag ALLE groepen VRIJ

19 april 2019

19 april
t/m 3 mei
4 mei
6 mei
8 mei
9 mei
17 mei
30 mei
31 mei

Voorwoord
Afgelopen maandag hadden we een studiedag. We zijn met het hele team aan de slag
gegaan met het maken van ons schoolplan voor de komende 4 jaren. Mooi om te ervaren
dat we samen de koers bepalen. Wat vinden wij belangrijke speerpunten en wat willen wij
onze leerlingen leren? Waar willen wij als Deventer Leerschool ons in onderscheiden? Wat zijn
onze waarden en normen en wat is ons interne kompas? Mooie gesprekken over onderwijs.
Waardevol en betekenisvol. Wordt vervolgd!
En dan is het zover. Meivakantie, gewoon even twee weken heerlijk genieten van je vrije tijd.
Een boek lezen, je heerlijk vervelen zodat er in je hoofd creatieve processen ontstaan. Niet
de wekker zetten en nog veel meer.
Het team van de Deventer Leerschool wenst iedereen een superfijne vakantie toe en een
vrolijk Pasen.

Oproep Medezeggenschapsraad
Gezocht:
In verband met het aanstaande vertrek van Adriaan Cramer zijn we op zoek naar een
enthousiaste ouder die wil meedenken binnen de medezeggenschapsraad van de Deventer
Leerschool.
De medezeggenschapsraad heeft als taak om het beleid van het schoolbestuur en van de
school te volgen. We kunnen alle onderwerpen bespreken die over de school gaan en
daarover standpunten innemen en gevraagd en ongevraagd advies aan de schoolleiding
geven.
De MZR bestaat uit op dit moment uit Melanie van Wilsem, Antoinette van Dijk, Sjoerd Jan
Visser, Carin Broekman, Inge Jongepier en Adriaan Cramer. De vergaderingen worden
regelmatig bijgewoond door Dorien Tarmastin. We vergaderen 4-6 keer per jaar.
Reacties graag richten aan mrdls@deventerleerschool.nl
Herdenking Indië Monument: zaterdag 4 mei 2019
Programma 4 mei Herdenking te Deventer bij het Indië Monument “De Wachtende Moeder”
op zaterdag 4 mei 2019
19.10 uur
19.15
19.22
19.27
19.30
19.32
19.36
19.39

19.45

Verzamelen bij het Monument.
Aanvang met toespraak door Joep Walter, voorzitter van de Stichting Indië
Monument Deventer.
Toespraak door Dorien Tarmastin, directeur van de Deventer leerschool
Voordracht gedicht door Peer uit groep 8 van de Deventer Leerschool
Twee minuten stilte (staande).
Muzikale bijdrage van Lea Pijnappels.
Voordracht gedicht door Ena uit groep 7 van de Deventer Leerschool
-Kranslegging door Piet Tillema, veteraan, namens de nabestaanden en
namens de Stichting Indië Monument Deventer.
- Kranslegging namens de gemeente Deventer
- Kranslegging door Una en Kick van de Deventer Leerschool
- Bloemlegging door belangstellenden.
Sluiting

Zie bijlage 1 Deventer Leerschool adopteert het monument “De Wachtende Moeder
https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/3009
/deventer%2C-%27de-wachtende-moeder%27
Locatie
Het Grote Kerkhof te Deventer. Schuin tegenover de Grote Kerk.
Tennisrackets gezocht.
In de pauzes wordt er flink getennist door de kinderen. Dit gebeurd
momenteel met plastic rackets. Er is één ‘echte’ racket en wij zouden hier
graag meer van willen hebben. Zie foto. Dit is een kinderracket en hebben
een korter handvat. Als u een racket over heeft maken wij daar graag
gebruik van.

IJsselloop
Afgelopen zondag heeft de school met 35 leerlingen de 2 km
en met 35 leerlingen de 1 km meegedaan aan de IJssellloop.
DLS viel op door het grote aantal en door de gloednieuwe,
paarse shirts. Bij mooi “hardloopweer”, heeft iedereen zijn
medaille dik verdiend.
P.S. als u of uw kind nog een shirt heeft van de school of
KoDLS, graag ongewassen inleveren op school!
Door Albert Heijn Binnenstad zijn 100 appeltjes voor de dorst
beschikbaar gesteld. Hartelijk dank!
Ze gingen erin als koek.
De 2 km groep, klaar voor de start……

En ook de
kinderen van 1 km
zijn er klaar voor


Groep 4 “Vermist”
Lola heeft afgelopen week haar boek ‘De waanzinnige boomhut’
deel 6, op de gang laten liggen. Toen ze het boek wilde zoeken was
het helaas weg.
Heeft iemand dit boek misschien gezien? Ze zou er erg blij mee zijn .

St Kinderopvang DLS
BSO OP VRIJDAG!
Kom na de zomervakantie ook op vrijdagmiddag naar de BSO!
Wat gaan we allemaal doen? Samen lunchen, knutselen, sporten, bakken, uitrusten,
uitstapjes maken en nog veel meer!
Wat zijn de mogelijkheden?
Opvang van 12.15 – 18.00 uur
Opvang van 12.15 – 14.30 uur
Opvang van 14.30 – 18.00 uur
Incidentele opvang
Vragen? We horen het graag!
Aanmelden kan via kirsten@deventerleerschool.nl

bijlage 1

Adoptie monument De Wachtende Moeder
De Deventer Leerschool heeft in november 2018 het monument De Wachtende Moeder op
het Grote Kerkhof geadopteerd.
Door het monument te adopteren hoopt de school, dat voor jongeren zowel de
oorlogsgeschiedenis in het toenmalige Nederlands-Indië als de lokale oorlogsgeschiedenis
meer gaat leven. Voor jongeren is het ontdekken van het verhaal achter een
oorlogsmonument in hun eigen stad belangrijk. Zodoende kunnen zij leren wat herdenken is
en nadenken over waarom het belangrijk is om de verhalen uit de oorlog door te geven.
Adoptie kan ook bijdragen aan burgerschapsvorming. Op deze manier draagt het Indië
monument zorg voor zowel participatie, verbinding als verdieping.
Stichting Indië monument Deventer organiseert in samenwerking met het 4 mei Comité
Deventer, de plaatselijke Molukse stichting Masohi en de Papuagemeenschap, jaarlijks twee
herdenkingen: namelijk op 4 mei (Nationale Herdenking) en op 15 augustus (bevrijding
Nederlands-Indië, 1945). Hiermee willen wij naast het levend houden van de herinnering aan
de gesneuvelde Deventer militairen in de periode 1945-1950 in het voormalig Nederlands
Indië, tevens de andere slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog en de periode erop
volgend herdenken.
De leerlingen van de Deventer Leerschool zullen gaan deelnemen aan de herdenking op 4
mei 2019.
In de periode naar de herdenking toe, zal groep 7 een les krijgen van de beeldhouwer Karoly
Szekeres (maker van De Wachtende Moeder) met betrekking tot de historie van het
monument en de gebruikte technieken om het monument te maken. Groep 8 zal een
voorlichting krijgen van Jan Verstraaten over de Tweede Oorlog in Nederlands Indië. Dit
gebeurt op basis van het boek Ooggetuige geschreven door zijn vader Ton Verstraaten.
Er wordt een dichtwedstrijd gehouden in groep 7 en 8. De winnaars mogen het gedicht
voorlezen tijdens de herdenking en ook zal er door de leerlingen uit groep 7 en 8 een krans
worden gelegd.
De Stichting Indië monument Deventer hoopt samen met de school dat de leerlingen door
het adopteren van het monument meer te weten komen over de Tweede Wereldoorlog en
over de impact die de oorlog op hun omgeving had. Ook geeft de school hiermee een
bijdrage aan de traditie van herdenken en bijbehorende rituelen.

