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Studiedag dinsdag 1-10-2019 

 

Op dinsdag 1-10-2019 zijn alle kinderen vrij in verband met een studiedag van het 

team. Wij willen ons taalonderwijs versterken en gaan aan de slag met 

Woordenschat. In de middaguren staat het werken met onze nieuwe 

rekenmethode “Wereld in Getallen” op de agenda. 

 
 

                                                                    

 

Kinderboekenweek bij ons op school 

 

Op woensdag 2 oktober start de Kinderboekenweek met als thema ‘Reizen’ 
(voertuigen). De opening vindt plaats in de eigen groepen. Gedurende de twee 
Kinderboekenweken ontvangen wij verschillende gastsprekers die te maken hebben 
met voertuigen. Denk aan buschauffeurs, taxichauffeurs, machinisten etc. Daarnaast 
gaan de kinderen een knutselwerk maken van een voertuig en mogen zij elkaars 
werk bewonderen. Dit zullen wij per bouw doen en door middel van een mix en ruil 
(coöperatieve werkvorm). Uiteraard wordt in elke groep weer veel aandacht 
geschonken aan lezen. We gaan kilometers lezen. Elk gelezen bladzijde telt voor 1 
kilometer. Welke reis kun je als klas afleggen? Hoe ver kom je? En met welk 
vervoersmiddel? Het beloven spannende weken te worden met veel leesplezier. 
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Vanuit onze schoolbieb “De boekenwurm” 

 
We zijn erg blij dat we dit schooljaar weer nieuwe gezichten in de schoolbieb 

hebben. 

Meerdere ouders en een vrijwilligster van buiten onze school zorgen vanaf de 

eerste schoolweek van dit schooljaar voor de uitleen van boeken. 

Alle groepen komen elke week aan de beurt om naar de bieb te gaan. Ze zoeken 

een boek uit voor in de klas, maar kunnen ook een boek uitkiezen om mee naar 

huis te nemen. Hiervoor is het fijn als ze het groene biebtasje bij zich hebben. Alle 

kinderen van groep 3 hebben vorige week een nieuw groen tasje meegenomen 

naar huis. 

De uitleendagen zijn als volgt: 

• Maandag: groepen 3, 4a, 4b, 7 en 8 

• Donderdag: groepen 5 en 6 

Ook de groepen 1 en 2 bezoeken regelmatig de bieb. Zij worden door twee 

enthousiaste vrijwilligsters voorgelezen uit een prentenboek.  Ook praten zij na het 

voorlezen over de inhoud van het boek. 

Wij proberen het lezen op allerlei manieren door het jaar heen zoveel mogelijk te 
promoten en het leesniveau en leesplezier van uw kind te bevorderen! Doet u met 
ons mee? 

 

100 jaar Bibliotheek Doetinchem 

 
Op vrijdag 18 oktober bestaat Bibliotheek Doetinchem 100 jaar. In de aanloop 

hiertoe zijn er al diverse activiteiten gestart. Op de dag zelf is er de hele dag groot 

feest. De week erna (herfstvakantie) is er ook nog van alles te doen. Jong en oud 

is welkom.   

Voor de kinderen is er o.a. een kleurplatenwedstrijd en in de herfstvakantie kunnen 

ze genieten van de spetterende voorstelling Reis mee met Professor D. Een 

voorstelling die bovendien mooi aansluit op het thema van de 

Kinderboekenweek. Link naar kleurplaten: 

https://www.bibliotheekwestachterhoek.nl/kleurplaten.html 

Link naar voorstelling: 

https://www.bibliotheekwestachterhoek.nl/100jaar/professord.html 

  

 Voor het hele feestprogramma op 18 oktober zie: https://westachterhoek.op-

shop.nl/1756/100-jaar-bibliotheek-doetinchem-het-programma/18-10-2019. 
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Sportclinics 

 

Woensdag 25 september hebben de groepen 3 t/m 8 sportclinics gehad in het 

kader van de Nationale Sportweek. De groepen 3, 4a, 4b en groep 6 hebben 

judoclinics van budo instituut Kiryoku gehad. De groepen 5, 7 en 8 hebben een 

skeelerclinic gehad van de ijsvereniging Doetinchem ’96. Het was een geslaagde 

en sportieve dag. Is uw kind enthousiast geworden over één van deze sporten, 

dan is het altijd mogelijk om meerdere proeflessen te draaien. 

  

Judo, Budo instituut Kiryoku.  

Deze judoschool zit gevestigd bij winkelcentrum de Bongerd. Adres: de bongerd 6, 

Doetinchem. U bent van harte uitgenodigd om een aantal proeflessen mee te 

draaien. Wat moet u doen? Kijk op de website bij de lestijden en kijk welke tijd het 

beste uitkomt. Ga naar de les toe en geef aan dat u voor een proefles komt en 

doe mee. 

Kiryoku geeft les op maandag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. 

www.instituutkiryoku.nl 

  

Skeeleren, IJsvereniging Doetinchem ’96.  

De ijs- en skeelerbaan zit gevestigd aan Sportpark zuid, rechts naast de Tophal. 

Adres: Sportweg 7, Doetinchem. 

Vanwege de ‘winter’ periode zijn de lessen momenteel (t/m eind maart) verhuisd 

naar binnen. De lessen vinden plaats in de Hessenhal in Hoog-Keppel. Op 

donderdag avond zijn er twee trainingsmomenten, namelijk van 18:45 – 19:45 uur 

voor de beginners en van 19:15 – 20:15 uur voor de gevorderde jeugd. Heeft uw 

kind interesse om te gaan skeeleren, kom naar de Hessenhal en doe mee! Meer 

informatie is te vinden op www.ijd9 

 
 

Wij wensen u alvast een fijn weekend! 
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