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Beste ouder(s)/verzorger(s),

De zes zonnige weken van de  zomervakantie zijn voorbij gevlogen..
Hopelijk heeft iedereen van de vakantie genoten en hebben jullie  kunnen uitrusten en opladen voor
het nieuwe schooljaar.
De laatste vakantieweek hebben de teamleden gebruikt om alles ‘Klaar voor de start’ te maken, zodat
we vandaag met elkaar een goede start van dit nieuwe schooljaar kunnen hebben.
Wij hebben er in ieder geval veel zin in en kijken allemaal erg uit naar dit nieuwe schooljaar!
Tot straks!
Kim Rietveld (directeur).

In deze nieuwsbrief hebben we aandacht voor:

● Jaarplanning
● Infoavond
● Berichten via Parro
● Cambridge English - Xtra English4kids
● Gorinchem Beweegt weer van start!
● Iedereen is welkom bij Wijkcentrum Dalemplein!

Jaarplanning
Mocht u in de vorige nieuwsbrief de jaarplanning zijn misgelopen,of u kunt hem niet meer
terugvinden? De kalender is ook via de Parro app, onder de button  ‘agenda’ beschikbaar.

Info avond

Zoals u wellicht al in de jaarplanning heeft gezien, hebben we 30 augustus een

kennismakings/infoavond. De vrijdag, voorafgaand aan deze avond, ontvangt u alle informatie voor

het komende schooljaar. De avond zelf is bedoeld om op een gezellige en informele manier met

elkaar kennis te maken en eventuele vragen te beantwoorden. De kinderen mogen mee en kunnen u

als ouder/verzorger rondleiden door het lokaal en eventueel de rest van de school.

Mocht u als ouder leerling specifieke of persoonlijke  vragen hebben, vragen wij u een afspraak te

maken voor een later moment of te wachten tot de kennismakingsgesprekken eind september.

Voor de groepen 1-2 start de inloop om 18.00 uur en duurt hij tot 19.00 uur. In de groepen 3-7 is de

inloop van 18.30 tot 19.30 uur.
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Sponsorloop
20 september wordt er een sponsorloop voor de hele school georganiseerd. We gaan ons sportief
inzetten voor een goed doel, hierover ontvangt u op een later moment vanuit de organisatie meer
informatie. Deze sponsorloop wordt gecombineerd met een aantal jubileumfeestjes, namelijk voor
groep 8, groep 6, groep 4 en groep 1/2B. De volgende jubilea worden op dat moment gevierd;

● Juf Bertie 40 jaar in het onderwijs.
● Juf Carola 25 jaar in het onderwijs.
● Juf Ingrid 25 jaar in het onderwijs.

Berichten via Parro
Via Parro kunt u berichten ontvangen, maar ook versturen. Dit kan 7 dagen in de week, 24 uur per
dag. Het lezen van berichten door de leerkracht, gebeurt alleen op werkdagen tussen 8.00 en 17.00
uur. Ook wanneer de leerkracht aan het lesgeven is, zullen berichten niet (direct) beantwoord
worden. Aan de vinkjes, naast het bericht kunt u zien of een bericht gelezen is.
Twijfelt u, of wilt u onder schooltijd een dringend bericht of ziekmelding  doorgeven? Vragen wij u de
school  te bellen, zodat wij de leerkracht of leerling op de hoogte kunnen brengen.

Cambridge English - Xtra English4kids
Vrijdag 26 augustus is er de inloop op het Kleurenlint voor Xtra English4kids, Cambridge English.
(zie bijlage)

Waarom meedoen aan  Cambridge English? Leerlingen die de cursus(sen) hebben gevolgd:

-         Halen een goed niveau in Cambridge English, dat wereldwijd de standaard  voor Engels is.
-         Hebben een betere aansluiting bij het v.o.
-         Hebben  geleerd om te ‘leren leren’.
-         Leren taal productieve vaardigheden
-         Werken met de nieuwste lesmethode, online opdrachten, YouTube filmpjes enz.
-         Kunnen aan het eind een Placement Test doen voor een Cambridge Certificaat.

Gorinchem Beweegt weer van start!
Ik hoop dat jullie ook allemaal een fijne vakantie hebben gehad net zoals ik. Een nieuw schooljaar
staat weer voor de deur. Dit betekent ook weer een nieuw sportjaar! Ik heb onwijs veel zin om
jullie allemaal weer te zien en al jullie vakantie verhalen te horen.
Maandag gaan jullie weer starten en dan starten mijn activiteiten in de wijk ook weer. Zoals altijd
beginnen we weer lekker buiten op het schoolplein of in het park.
Heb je toffe ideeën deel ze vooral met mij want, dan kunnen we die samen gaan organiseren.

Mocht je me niet herkennen, dan kan dat kloppen! Wij als Gorinchem Beweegt hebben namelijk
nieuwe kleding en zijn niet meer te herkennen aan onze oude vertrouwde blauwe kleur. Je herkent
ons nu aan onze rode kleding, met daarop natuurlijk Gorinchem Beweegt.
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Ben je even vergeten zijn waar ik ook alweer te vinden ben, dan staan hieronder nog eens de
tijden en locaties.
Maandag:
Sportpunt Sport &amp; Spel (alle leeftijden)
15.15 uur – 16.30 uur
Park ’t Haagje
Woensdag:
Sportpunt Sport &amp; Spel (alle leeftijden)
14.00 uur 15.30 uur
Schoolplein Dalemplein
Donderdag:
SNS Streetsoccer (vanaf groep 6)
15.15 uur – 16.45 uur
Sportveld/ schoolplein Dalemplein

Iedereen van elke school is welkom om gezellig mee te doen!
Tot komende week op het schoolplein of in het park!
Sportieve groeten,
Buurtsportcoach Sabine

Iedereen is welkom bij Wijkcentrum Dalemplein!

Eindelijk kunnen we zeggen dat we echt van start gaan! De komende tijd staan er allerlei leuke
activiteiten te gebeuren in Wijkcentrum Dalemplein. Van jong tot oud voor iedereen staat er wat
leuks op de planning.
Zo gaat de The Mall een meideninloop organiseren, maar er is ook een wijkinloop elke
donderdagochtend. Waar u gezellig met uw buren naar toe kan komen. Ook staan er de komende tijd
diverse kookworkshops op de planning. Voor iedereen is er wel iets leuks te doen.

Daarnaast is er altijd ruimte voor uw inbreng als wijkbewoner, want samen maken we het
Wijkcentrum Dalemplein. Voor en door de wijk!

Wij kijken er naar uit jullie allemaal te ontmoeten!
Tot snel!

Met vriendelijke groeten,
Kernteam Wijkcentrum Dalemplein
Contact: wijkcentrumdalemplein@gmail.com


