TAMTAM
Week 38 t/m 41 (21 sept. t/m 11 okt. 2015)

Algemeen nieuws
Wij kijken terug op een geslaagde ouderavond. We hebben samen met de
ouders die de informatie avond hebben bezocht een kijkje genomen in een
schooldag van hun kind. Wij hebben ook uitleg gegeven over de gebruikte
methodieken en praktische zaken in de klas.
Zijn er wijzigingen in uw telefoonnummer of emailadres dan kunt u deze doorgeven via
admin.dionysius@ innovo.nl
Regels en afspraken bij binnenkomst
Afgelopen schooljaar heeft u en het team er hard aan gewerkt om ervoor te zorgen dat de leerlingen
op tijd op school komen. Dit is succesvol geweest, omdat er steeds minder kinderen te laat komen.
Wij hopen dit schooljaar zo door te kunnen zodat er geen kostbare onderwijstijd verloren gaat.
Er zijn nieuwe afspraken gemaakt over het binnenkomen, deze hebben wij tijdens de ouderavond
uitgelegd. Hoe is het afgesproken?
De leerlingen mogen vanaf kwart over 8 naar binnen. De kinderen van de groepen 1 t/m 5 mogen
samen met hun ouders naar binnen komen en nemen uiterlijk bij het eerste belsignaal afscheid op de
gang. De leerlingen gaan zelfstandig de klas in.
De groepen 6 t/m 8 komen zelfstandig naar binnen. Zij bergen zelf hun tas en jas op en gaan daarna
naar de klas. Afscheid nemen van de ouders/ verzorgers gebeurt bij deze leerlingen op de speelplaats.
Als u mededelingen voor de leerkracht hebt, kunt u deze voor of na schooltijd doen. Gun uw kinderen
hun zelfstandigheid en de rust in de school.
Bij het tweede belsignaal starten de lessen en verwachten wij dat alle ouders buiten zijn.

“Ik vind het cool dat ik dat ik nu alleen naar binnen mag” is een uitspraak die we veel gehoord
hebben de afgelopen dagen.
Belangrijke data
 25 september schoolfeest thema: Afrika!
 7 oktober start kinderboeken week
 8 oktober, 5 en 26 november, 17 december 2015 verschijningsdata tamtam
 herfstvakantie 26 t/m 30 oktober 2015
 kerstvakantie 21 december 2015 t/m 1 januari 2016
Ouderavond
Wij kijken terug op een geslaagde ouderavond. We hebben samen met de ouders die de informatie
avond hebben bezocht een kijkje genomen in een schooldag van hun kind. Wij hebben ook uitleg
gegeven over de gebruikte methodieken en praktische zaken in de klas.
Zijn er wijzigingen in uw telefoonnummer of email adres dan kunt u deze doorgeven via
www.info.dionysius.nl
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Regels en afspraken bij binnenkomst
Afgelopen schooljaar heeft het team er hard aan gewerkt om ervoor te zorgen dat de leerlingen op
tijd op school komen. Dit is succesvol geweest, omdat er steeds minder kinderen te laat komen. Wij
hopen dit schooljaar zo door te kunnen zodat er geen kostbare onderwijstijd verloren gaat.
Er zijn nieuwe afspraken gemaakt over het binnenkomen, deze hebben wij tijdens de ouderavond
uitgelegd. Hoe is het afgesproken?
De leerlingen mogen vanaf kwart over 8 naar binnen. De kinderen van de groepen 1 t/m 5 mogen
samen met hun ouders naar binnen komen en nemen uiterlijk bij het eerste belsignaal afscheid op de
gang. De leerlingen gaan zelfstandig de klas in. De kinderen die al in de klas zijn ruimen bij de eerste
zoemer hun tafeltje leeg
De groepen 6 t/m 8 komen zelfstandig naar binnen. Zij bergen zelf hun tas en jas op en gaan daarna
naar de klas. Afscheid nemen van de ouders/verzorgers gebeurt bij deze leerlingen op de speelplaats.
Als u mededelingen voor de leerkracht hebt kunt u deze voor of na schooltijd doen. Gun uw kinderen
hun zelfstandigheid en de rust in de school.
Bij het tweede belsignaal starten de lessen en verwachten wij dat alle ouders buiten zijn.

“Ik vind het cool dat ik dat ik nu alleen naar binnen mag” is een uitspraak die we veel gehoord
hebben de afgelopen dagen.
Afrika Zomerfeest, 25 september a.s. (bijlage 1)
Beste ouders en leerlingen,
Op vrijdag 25 september a.s. organiseert de oudervereniging op school het "Afrika zomerfeest" van
17.00 tot 20.00 uur. Iedereen is welkom op onze savanne!
Er zal die avond een barbecue georganiseerd worden. Wij werken met penningen voor het eten en
drinken die op deze avond te koop zijn. 1 rode penning kost € 1,50 en 1 groene penning kost € 1,00
Tevens zorgen we voor passend entertainment voor de leerlingen zoals een workshop djembe,
maskers maken, grabbelton, “Woggel” met suikerspinnen.
Die dag hebben we ook weer hulp van ouders nodig bij:
* bier tappen
* frisdrank verkoop
* glazen ophalen
* hulp aan eetbuffet
* grabbelton
* snoep en chips verkoop
De hulptijden zijn van 17.00 tot 18.30 uur en van 18.30 tot 20.00 uur. Tevens hebben we hulp nodig
voor de opbouw van het schoolplein vanaf 15.00 uur. Na 20.00 uur is er ook hulp nodig met het
opruimen van het schoolplein. Graag aangeven welke tijdstip u gelegen komt en aan welke activiteit u
mee wilt helpen. Opgeven via ouderverenigingbsdionysius@home.nl
Heeft u vragen over het schoolfeest of over hulp bij een activiteit? Stel u vraag gerust via
bovenstaand e-mailadres. Wij hopen jullie allemaal te zien deze dag.
Met vriendelijke groet,

de oudervereniging

Oproep oudernetwerk
Het nieuwe schooljaar is begonnen en we heten een hoop nieuwe ouders welkom op school.
Wij van de oudervereniging organiseren een aantal activiteiten over het hele schooljaar op school
Denk hier bij aan
schoolfeest

kerst-in

carnaval

palmpasen

schoolfoto's

sinterklaas

Nieuwjaarslunch voor de leraren

opa en oma dag

Of hulp bij activiteiten in de klas
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Om dit allemaal te kunnen realiseren hebben we jullie hulp nodig. Hier hebben we het oudernetwerk
voor waardoor alle ouders die zich hier voor hebben opgegeven een mail krijgen met de hulpvraag.
Zou je dan kunnen helpen, mail je ons even terug. Kun je niet, geen probleem misschien een andere
keer. Het is geheel vrijblijvend.
Om het oudernetwerk uit te breiden, komen vanaf morgen bij iedere klas lijsten te hangen waarop
ouders zich kunnen inschrijven. Je kunt je ook opgeven via ouderverenigingbsdionysius@home.nl .
We hoeven alleen je naam en e-mail adres te weten. Verder zijn we altijd op zoek naar mensen die
ons team willen versterken en willen helpen met organiseren. Stuur ons dan ook even mail
Alvast bedankt en tot op een van onze activiteiten
Met vriendelijke groet,
de oudervereniging
Gevonden kleding/tassen
In de vide liggen weer alle gevonden voorwerpen van de afgelopen periode o.a. tassen, spijkerjasje,
t-shirt, grijs meisjesvest, spijkerbroek, Mario T-shirt, rode meisjesparaplu. Komt u snel eens kijken of
er niets van uw kind bij is. Voor het Afrikafeest wordt alles opgeruimd en in de kledingcontainer
gedaan.
Bekers, broodtrommels en toebehoren
2 ouders hebben geïnventariseerd wie de nieuwkomers zijn en zijn bezig met het bestellen van
nieuwe bekers, broodtrommels en fruitbakjes. Als ze betaald zijn en binnenkomen, hoort u van ons.
Nieuws uit Schinnen
Gebiedsteam Schinnen (bijlage 2)
In 2014 zijn we gestart met een gebiedsteam Jeugd voor Schinnen.
Maar wat doet dat team en wie zijn dat allemaal? Lees verder… zie bijlage 2.
Wie heeft interesse om misdienaar te worden? (bijlage 3)
Welke jongen, welk meisje voelt er iets om in de kerk mee te helpen tijdens de dienst van
zaterdagavond om 19.00 uur of zondagmorgen om 10.00 uur? Als je er iets voor voelt, krijg je
natuurlijk uitleg, wat je moet doen. Je komt niet iedere week aan de beurt en er wordt rekening mee
gehouden als je verhinderd bent.
Een voorwaarde is wel dat je de eerste communie hebt gedaan.
Voel je er iets voor geef je dan op bij de kapelaan. Dat kan door even te bellen, tel. 046 4431796 of
stuur een email: bengorissen@home.nl of geef de in bijlage 3 toegevoegde strook af bij kapelaan
thuis: Deken Keulenplein 2A 6365 BJ Schinnen.
Kapelaan Ben Gorissen
Smart en fitweek (bijlage 4)
Deze week, ( maandag 14 t/m vrijdag 18 september ) vindt de Smart en Fit-week plaats op
basisschool St. Dionysius. Met programma “School in Actie: Smart & Fit” werken alle meesters en
juffen met de kinderen aan thema’s als voeding, beweging en gezonde keuzes. Lees verder bijlage 4.
Cultuur na school
Vanaf 29 september starten de nieuwe lessen cultuur na school. Dit jaar met het thema: "Kunst
voelen, horen zien en ruiken". De lessen worden begeleidt door kunstenares Myrthe Boymans uit
Oirsbeek. Je bent verplicht alle lessen te volgen, het is niet mogelijk om per les aan te melden. De
kinderen werken gedurende de 4 lessen aan een thema. Aanmelden vanaf groep 4 en is verplicht via
onze website.
Uitleg over het thema, de overige spelregels, locatie, data en tijden zie www.ecsplore.nl.
We hopen je gauw bij een van onze activiteiten te zien!
JIS (bijlage 5)
Voor het septemberprogramma van het JIS zie bijlage 5.
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Nieuws uit Unit 1
Na 3 weken school zijn de kinderen alweer een beetje gewend aan de gang van zaken op school en
hebben we de eerste ouderavond achter de rug.
Op deze avond hebben we u geïnformeerd over de afspraak dat vanaf a.s. maandag 21 september de
kleuters afscheid nemen bij de deur van de klas. Dit betekent dat u samen met uw kind de jas en tas
ophangt, spullen voor de pauze’s in de bakken ruimt en vervolgens afscheid neemt bij de deur van de
klas. Voorzie alle fruit en eten van een naam, dit voorkomt probleempjes. Eten voor beide pauze’s
gescheiden in de juiste bakken zetten a.u.b.
De juffen staan bij de deur om eventuele kleine mededelingen van u te ontvangen en de kinderen
gaan in het lokaal aan de tafels spelen. 1e zoemer betekent afscheid nemen en bij de 2e zoemer,
dient u de school te hebben verlaten zodat we op tijd kunnen starten.
Verder ter herinnering: afhalen van de kleuters bij de goot in het midden van de kleuterspeelplaats,
zoals voor de vakantie. Zo houden de leerkrachten beter overzicht, wie is afgehaald. Hebt u toch een
vraag, wacht dan tot alle kinderen bij de juf weg zijn en loop dan even binnen om uw vraag te stellen.
We hopen op een fijne samenwerking in het nieuwe schooljaar.
Leerkrachten unit 1.
Nieuws uit Unit 2
Ouderavond groep 3 (bijlage 6)
Graag willen we de praktische punten zoals besproken op de ouderavond ook communiceren met de
ouders die er afgelopen dinsdag niet bij konden zijn zodat iedereen ervan op de hoogte is. Voor deze
praktische punten lees bijlage 6
Aanspreekpunt donderdagochtend
Op donderdagochtend (voor aanvang school) kan het zijn dat Ans het enige aanspreekpunt is in unit
2. Een collega heeft buitendienst en de andere collega bouwt in de gymzaal de toestellen op die deze
dag in de gymzaal gebruikt zullen worden. Als er iets is, graag doorgeven aan Ans; zij zal er zorg voor
dragen dat deze info bij de desbetreffende leerkracht terecht komt.
Nieuws uit Unit 3
Ouder info avond
Dank aan de ouders die hun betrokkenheid toonden afgelopen dinsdag.
Onderstaande een paar belangrijke afspraken voor wat betreft alle leerlingen van unit 3:
- Gymtas moet in orde zijn, kleren-gymschoenen-handdoek-deoroller-eventueel washandje
- Binnenkomen ochtend: kinderen uit onze unit, groep 6-7-8, doen dit zelfstandig. Zie hiervoor
ook het algemene stuk vooraan.
- Agenda, nog niet iedere leerling heeft een eigen eenvoudige agenda, kunt u dat even
checken?
- Etui/ klapper: ook deze moet in orde zijn, zie vorige tamtam voor inhoud.
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