TAMTAM
Week 37 t/m 39 (7 t/m 27 sept 2015)

Algemeen nieuws

Wat fijn om iedereen weer terug te zien na een, hopelijk voor iedereen, mooie en zonnige vakantie.
Een nieuw schooljaar is altijd weer leuk en spannend en betekent ook weer een frisse start.

Een nieuw schooljaar voor leerlingen, juffen, meesters, directie en ook voor de ouders. Wij hebben
samen veel tijd en energie gestoken in de voorbereiding van dit schooljaar en wij zijn er helemaal
klaar voor.

Een nieuwe plek op onze school voor het opbrengstgericht werken. Deze manier van werken staat
helemaal in het licht van onze missie “Optimaal presteren door plezier in leren”.

Een nieuwe werkplek op onze school voor de juffen van groep 5 (juf. Monique) en groep 8 (juf

Danielle) en voor de meester van groep 4 (meester Peter). U zult hen vast en zeker ontmoeten in
onze school.

Een nieuw schooljaar, waarbij wij iedereen heel veel plezier en vooral ook heel veel leerzame
momenten toewensen.
Vivian Spapens
directeur bs Dionysius
Website
Onze website is helemaal aangepast aan het nieuwe schooljaar. Op onze site kunt u de schoolgids, de
schoolkalender en andere belangrijke informatie over school vinden. In de schoolagenda op onze site
kunt u soms extra informatie over een activiteit vinden door op het betreffende onderwerp te klikken.
We verstrekken dit jaar geen papieren schoolkalender meer.
Bereikbaarheid administratie (inclusief email info en admin)
Onze administratie op school is bezet van woensdag 09.00-13.00 uur en donderdag van 09.00 tot
16.30 uur. Ook het beantwoorden van emails naar info.dionysius en admin.dionysius en mijn eigen
emailadres gebeurt parttime. Bij dringende zaken en zaken die van belang zijn met betrekking tot uw
kind wordt u verzocht de leerkracht rechtstreeks te mailen. Onze mailadressen zijn als volgt
opgebouwd voornaam.achternaam@innovo.nl. De telefoon wordt grotendeels opgenomen door onze
conciërge Meester Thei, die alleen op donderdagmiddag afwezig is.
Schoolfotograaf, 7 september
Aanstaande maandag 7 september komt de schoolfotograaf naar onze
school. Hij zal portret- en groepsfoto’s van alle leerlingen maken.
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Jantje Beton, 9 t/m 23 september 2015
Op woensdag 9 september krijgen de kinderen de loten van de Jantje Beton mee naar huis, inclusief
een informatiebrief. De actie duurt t/m 23 september 2015. De oudervereniging coördineert deze
actie.
Ouderavond, 15 september 2015
Op dinsdag 15 september a.s organiseren wij van 19. 00 uur tot 21.15 uur voor alle ouders een
informatieve ouderavond. U kunt dan een kijkje nemen in de groepen door de hele school.
Op onderstaande momenten wordt er door de leerkrachten van de betreffende unit een presentatie
gegeven, waarbij voor u belangrijke informatie wordt verstrekt als uw kind in deze unit zit. De overige
tijd kunt u naar eigen goeddunken gebruiken.
Unit 1: 19.00 – 19.45 uur
Unit 2: 19.45 – 20.30 uur
Unit 3: 20.30 – 21.15 uur
Ecsplore-Smart en Fit week, 14 tot en met 18 september 2015
Van 14 september tot en met 18 september a.s. organiseren wij samen met Ecsplore een smart en fit
week. Voor meer informatie zie ook bijlage 1. Ook kunt u alvast informatie vinden op onze site (door
in de schoolagenda op het betreffende onderwerp te klikken).
Oudervereniging, Sponsorstichting, MR – Bedankt!
Vorig schooljaar hebben wij afscheid genomen van een aantal ouders die door hun deelname in de
verschillende geledingen van onze school van grote betekenis zijn geweest voor onze school.
Graag willen wij deze ouders in deze tamtam in het zonnetje zetten en bedanken voor hun hulp bij
allerlei activiteiten die op school hebben plaats gevonden. De manier waarop zij geholpen hebben kan
in veel verschillende vormen zijn geweest. Hoe groot of klein de bijdrage in uw ogen ook is, de
kinderen en het team waren er heel blij mee.

Oudervereniging
Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.

Frissen
Soons
Hensen
Dieteren

Sponsorstichting
Mevr. Thoma

Medezeggenschapsraad

Mevr. Van der Meer Buskens
Mevr. Van Heeswijk
Dhr. Achterberg

Mag ik me even voorstellen?
Juffrouw Monique
Mijn naam is Monique Ponse-Wijnen en ik ben 33 jaar oud.
Ik ben getrouwd en heb een zoon Stenn van net 1 jaar. We wonen in Brunssum met onze 3
(oosterse) katten.
Spontaan, enthousiast, doorzetten en hardwerkend zijn woorden die mij typeren.
Na dik 10 jaar met veel plezier in Heerlen te hebben gewerkt, kwam de uitdaging op mijn pad, om in
groep 6 van St. Dionysius te beginnen.
Ik heb vooral gewerkt in de midden- en bovenbouw, hier ben ik als een vis in het water.
Ik zal werken op maandag, dinsdag en vrijdag in groep 6. Ik heb veel zin om uit de kinderen te halen
wat erin zit, te genieten van mooie momenten en kinderen te zien groeien
Juffrouw Danielle
Als leerkracht van groep 8 wil ik mezelf graag aan u voorstellen. Ik ben juf Danielle en werk inmiddels
20 jaar in het onderwijs. In 2011 heb ik een opleiding tot gedragsspecialist afgerond. De afgelopen 8
jaar heb ik lesgegeven aan een combinatiegroep 7/8 in Heerlen. Ik vind het belangrijk dat kinderen
zich veilig voelen op school en dat er een goede sfeer is in de groep. Ik zie het als een grote uitdaging
om het maximale uit kinderen te halen en ik ben dan ook heel trots als dat lukt. Mijn hobby’s zijn:
lezen, koken, naar de bioscoop gaan en yoga. Ik verheug me op dit nieuwe schooljaar.
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Meester Peter (herhaling)
Hallo allemaal,
Mijn naam is Peter Reumkens en ik ben de nieuwe meester van groep 4. Ik ben 31 jaar oud en ben
getrouwd met Maud. Ik heb twee prachtige kindjes. Bente is 3 jaar oud en Daan is bijna 2.
Ik ben een sportieve man die houdt van voetbal en badminton. Een gezelschapsspel spelen vind ik
ook heel erg leuk… maar wat ik het liefste doe, is op vakantie gaan. Lekker niksen in de zon van
Egypte of Turkije en spelen met de kinderen in het zand. En natuurlijk diepzeeduiken!
Ik vind het ook fantastisch om naar verre landen op vakantie te gaan! Als de kinderen wat ouder zijn
gaan we dat zeker weer doen!
In de klas houd ik van een veilige en ontspannen sfeer. Ik vind het natuurlijk ook heel belangrijk dat
we elk schooljaar weer veel nieuwe dingen leren!
Ik heb er in ieder geval heel veel zin in om op BS Dionysius te werken!
Groetjes, Meester Peter
Hulp bij het overblijven.
Met dank aan de vrijwilligers, op wiens hulp wij vorig jaar ook al mochten rekenen, is het ons gelukt
om het overblijfschema al voor een groot gedeelte in te vullen. Bij enkele groepen zijn wij echter nog
op zoek naar vrijwilligers (o.a. ouders, grootouders) om 1 of 2 (of maximaal 4) dagdelen het
overblijven te verzorgen (van 11.45 uur tot uiterlijk 12.45 uur).
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep

1-2 A
1-2 B
3
4B
5

Vrijdag
Dinsdag en Donderdag
Maandag, Dinsdag en Donderdag
Vrijdag
Maandag en Donderdag

Wij bieden hiervoor een vrijwilligersvergoeding van € 4,50 per uur.
Daarnaast hanteren we de regel; dat ouders, die een of meerdere kinderen op school hebben en het
overblijven het gehele jaar verzorgen (minimaal een keer per week), recht hebben op vrijstelling van
betaling voor één kind.
Bij een deelname van 4 dagdelen, blijft u maandelijks ruim onder de € 150,00.
Er zal maandelijks een uitbetaling plaatsvinden via de schooladministratie.
Hebt u belangstelling, dan kunt u dit kenbaar maken bij Jo Wetzels, Els Witsiers of bij de leerkracht.
Iedere vrijwilliger die start zal een verklaring omtrent gedrag bij de gemeente moeten aanvragen en
overleggen op school. De kosten worden door school van de overblijfgelden vergoed.
Team Dionysius
AFRIKA ZOMERFEEST, 25 september 2015
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 van harte welkom!
Voor de leerlingen zijn er leuke Afrikaanse activiteiten georganiseerd. De opbrengst van ons Afrikaans
feest gaat naar Serious Request! Zij staan dit jaar voor kinderen en jongeren die onder extreme
omstandigheden in Afrika leven en daardoor weinig kans hebben op scholing en ontwikkeling. .
Die avond is er een lekkere barbecue. En het schminken, de grabbelton en Woggel Balloons &
Entertainment zal er met suikerspinnen zijn.
Deze dag hebben wij weer hulp van ouders nodig.
Wij hebben hulp nodig bij het eet- en drankbuffet, maskers maken, schminken en andere activiteiten.
Hulptijden zijn van 17.00 tot 18.30 of van 18.30-20.00.
Tevens hebben we hulp nodig bij het opbouwen vanaf 15.00u en opruimen na afloop om 20.00u.
Heeft u zin om ons te helpen, meldt u dan aan via: ouderverenigingbsdionysius@home.nl.
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Geef aan bij welke activiteit u wilt helpen en welk tijdstip u gelegen komt. In de week voorafgaand
aan het zomerfeest ontvangt u een e-mail, waarin staat waar u ingedeeld bent.
Wij hopen weer op jullie komst en hulp om ons te ondersteunen bij de activiteiten.
Met vriendelijke groet,
De oudervereniging
Nieuws uit Schinnen
JIS
Voor het programma in september zie bijlage 2.
Ecsplore
Behalve over de smart en fit week informeert Ecsplore u in de bijlage 1 ook over Cultuur na school.
Nieuws uit Unit 3
Benodigdheden groep 6-7-8
Groep
-

6:
Liefst 4-rings klapper, géén 23-ringsklapper
1 etui met vulpen, markeerstift, stiften/ kleurpotloden
Huiswerkmapje (plastic map met drukknop (action) voor agenda en huiswerk, kinderen krijgen
1x per week huiswerk
- Gymtasje met gymspullen en handdoek, moet in ochtend op gymrek bij de gymzaal liggen

Groep
-

7

Groep
-

8

Liefst 4-rings klapper, géén 23-ringsklapper
1 etui met vulpen, markeerstift, stiften/ kleurpotloden
Huiswerkmap, kinderen krijgen 2x per week huiswerk
Kleine rekenmachine
Gymtasje met gymspullen en handdoek, moet in ochtend op gymrek bij de gymzaal liggen,
let op geen DEO SPRAY maar wel eventueel ROLLER
Liefst 4-rings klapper, géén 23-ringsklapper
5 plastic mappen met drukknop (action)
1 etui met vulpen, markeerstift, stiften/ kleurpotloden
Kleine rekenmachine
Kinderen krijgen 5x per week huiswerk
Gymtasje met gymspullen en handdoek, moet in ochtend op gymrek bij de gymzaal liggen,
let op geen DEO SPRAY maar wel eventueel ROLLER

Kinderen krijgen/ kopen via school:
- Agenda , kinderen krijgen deze week, kosten € 1,00. We kiezen er bewust voor dat ieder kind
dezelfde agenda heeft.
- Tabbladen
Graag € 1,00 inleveren bij de leerkracht
Ouderavond 15 september a.s
We hopen u allen deze avond te verwelkomen. Informatie zie algemene stuk bovenaan
Schoolkamp Haelen, groep 8
Kinderen krijgen vandaag een informatiebrief mee. Wij hebben er zin in!!
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