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Hoe laat kom jij naar school?
Onze school begint elke dag om 8.30 uur, vanaf 8.15 uur kan iedereen binnenkomen. De brigadiers
starten iets eerder met brigadieren om 8.10 uur. We zien echter steeds meer leerlingen die vroeg naar
school komen. Er zijn dan geen brigadiers en in de klassen is géén toezicht. De leerkrachten zijn nog
zaken aan het klaarleggen, aan het voorbereiden of zijn samen in overleg.
Kom vanaf 8.15 uur dan is alles goed geregeld!
Kinderpostzegels
In groep 8 zijn we gestart met de voorbereidingen voor de Kinderpostzegelactie
2019! De leerlingen gaan voor het doel ‘Dichtbij ieder kind, samen in actie voor
dakloze kinderen´ geld inzamelen. Dinsdag 24 september is de aftrap en worden de
eerste zegels gekocht door Beau van Erven Dorens!
Vanaf woensdag 25 september starten de leerlingen van groep 8 met de verkoop
van de Kinderpostzegels en komen ze langs de deuren.
Wij hopen dit jaar met onze school een mooi bedrag in te zamelen!

Zet hem op groep 8!!!

Schoolbibliotheek
Het is zover! De schoolbibliotheek gaat weer open! Wij zorgen er voor dat de leerlingen weten
wanneer zij aan de beurt zijn om boeken te lenen. Hier volgen enkele leestips: Laat uw kind regelmatig
een stukje uit het gekozen boek voorlezen, lees om de beurt een bladzijde aan elkaar voor, of vraag
waar het gekozen boek over gaat en wat uw kind ervan vindt. Dit bevordert het lezen bij de leerlingen
enorm!
Via deze weg willen wij nogmaals een oproep doen voor nieuwe biebouders. Onze schoolbibliotheek
is afhankelijk van de hulp van ouders om open te kunnen blijven. Uw hulp is dan ook onmisbaar. Wij
hebben nog een ouder nodig voor 1 x per 3 weken van 13.00 tot 14.00 en 1 x per 3 weken van 14.00
tot 14.30 uur. Als u interesse heeft kunt u dit doorgeven aan de klassenouder of de groepsleerkracht.
Wij wensen iedereen veel leesplezier!

Gouden weken
Tijdens de Gouden weken werken we aan de
groepsvorming. De leerlingen verkennen elkaar,
de leerkracht en de regels.
In groep 3 zijn we tijdens de gymlessen hiermee
bezig geweest. Samen sporten, vertrouwen
geven en elkaar helpen.

In groep 1-2 zijn we dit jaar weer gestart met
PomPom en LouLou. Samen werken, samen
spelen in de verschillende hoeken, tijdens de
gymles en tijdens het buitenspelen. In de
gymzaal hebben we verschillende
samenwerkingsopdrachten gedaan. Ook tijdens
spelletjes hebben we elkaar geholpen zodat steeds
iedereen kon mee spelen.
Zie voor meer foto’s van de Gouden weken in de
Den op onze facebookpagina.

Schoolreisje Toverland
(verslag van Joes, Deyhan, Milan, Dani en Jamal met een tekening van Annebel uit groep 3
Bezoek aan Toverland: Deyhan vond de wildwaterbaan super. Joes genoot van de grote heen- en
weerschommel. Milan heeft vaak in de theekopjes rondgedraaid. Dani vond de boottocht door de
grotten erg spannend. Zijn vader maakte foto’s vanaf de brug. Jamal heeft met de papa van Deyhan in
de boomstammen gezeten. Toverland was fantastisch!!!

tekening door Annebel.

Foto’s van de schoolreis staan op onze
facebookpagina. Alle hulpouders en
de Ov bedankt!

Vrijheidspelen
Afgelopen donderdag zijn de Vrijheidsspelen in Mesch geweest; het dorpje dat 75 jaar geleden als
eerste werd bevrijd. Wij hebben met de groepen 5 t/m 8 mogen deelnemen aan dit evenement. Het
lied ‘Freedom’ werd door iedereen meegezongen als gezamenlijke opening.
Vervolgens hebben alle klassen deelgenomen aan workshops, zoals:
 ‘Koken met wat je hebt’, zoals de groene bladeren van een wortel
 Bootcamp met hindernissen
 Tentoonstelling Jampot, als een soldaat in de oorlog sneuvelde kregen de nabestaanden de
jampot gevuld met persoonlijke spullen thuis gestuurd.
Als hoogtepunt zijn twee leerlingen uit groep 8, Dylan &
Tim, uitgekozen om een Amerikaanse veteraan te
interviewen. Hierna hebben wij als school een plakkaat
mogen ontvangen als dank.
Deze is te bewonderen op het oudere-kindplein. We zijn
hier heel trots op!
Vrijheidsspelen (geschreven door Tim en Dylan uit groep 8)
We gingen met de juffrouw Jessica naar de grote tent . Daar
moesten we ff w8ten en toen kregen we een cadeau van
meneer Akkermans. Eerst Douglas uit Groot-Brittannië het was een aardige man. We hadden 10
vragen voor hem . We vroegen hem of hij bang was, ja ik was bang. We vroegen hem wanneer hij het
bangste was. Hij zei dat hij het bangste was toen hij in zijn been werd geschoten, maar dat ze hem in
het Nederlands ziekenhuis goed hebben geholpen. Hij vond het leuk om terug in Nederland te zijn
geweldig zei hij. Wij hadden hem ook gevraagd hoe de sfeer tijdens de oorlog was in de groep. Hij zei
dat het geweldig was in zijn groep. Groetjes Tim & Dylan
Water challenge
Het vaker verkiezen van water boven andere dranken heeft een gunstig effect op de
gezondheid van kinderen. Wij stimuleren dit op onze school door de kinderen gebruik
te laten maken van ons watertappunt. Om hier extra aandacht aan te geven houden
wij volgende week een water challenge op de Den. De bedoeling is dat de kinderen
gedurende deze week zoveel mogelijk water verkiezen boven suikerrijke
dranken. Wij gaan de uitdaging aan! Doen jullie mee?
Vrijwilligers gevraagd
Gemeente Eijsden Margraten is op zoek naar vrijwilligers, die één, twee, drie, vier of vijf keer per week
tussen 8.00 uur en 8.15 uur één, twee of drie kinderen willen opvangen. De ouders van deze kinderen
kunnen dan op tijd naar de inburgeringscursus. Indien u interesse heeft kunt u contact opnemen met
Charles Dello.

Tot slot
De volgende nieuwsbrief verschijn in oktober.
Groetjes,
team basisschool ‘de Den’.
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