TAMTAM
Week 3 t/m 5 (18 jan t/m 7 februari 2016)

Algemeen nieuws

Het team van basisschool Dionysius wenst u allen een gelukkig,
gezond en leerrijk 2016!

Serious Request
Het eindbedrag van onze actie voor Serious Request is 1017,95 euro.
Wij zijn bijzonder trots op onze donatie! We danken de oudervereniging en iedereen die een bijdrage
heeft geleverd aan de acties. Op maandag 21 december hebben een grote groep leerlingen, ouders
en leerkrachten de cheque met hierop het bedrag van € 1017,95 aangeboden bij het Glazen Huis.
Enkele leerlingen hebben vooraf een videoboodschap ingesproken. Deze boodschap is terug te vinden
op onze website.
Kerstmarkt
Onze kerstmarkt werd ook dit jaar weer goed bezocht. Veel leerlingen hebben samen met hun ouders/
verzorgers een kijkje genomen. De werkjes van de leerlingen zijn massaal gekocht en de opbrengst is
toegevoegd aan het bedrag voor Serious Request 2015!
Actuele adressen tevredenheidsonderzoek:
Bij de aanmelding van uw kind vragen wij als school uw e-mailadres. Dit e-mailadres zijn wij van plan
te gebruiken om u uit te nodigen om deel te nemen aan het tevredenheidsonderzoek. Dit onderzoek
start in februari 2016. U ontvangt binnenkort meer informatie over het tevredenheidsonderzoek.
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High Tea
Woensdag 12 januari hebben wij genoten van een overheerlijke
en gezellige High Tea, deze werd ons aangeboden door de
oudervereniging. Ook hier onze dank voor deze smakelijke
traktatie van de oudervereniging.

Belangrijke data
19 januari
5 februari

8.30-12.00 uur komt de schoolarts (GGD)
Kinderen uit 2015 worden opgeroepen.
Studiemiddag (school uit om 12.00 uur)

OPROEP, oudervereniging
Wij zijn op zoek naar een hand hulp bij de jaarlijkse 4-daagse die georganiseerd word door het JIS.
Vanuit onze school zijn Sonja Thoma, Esther Hendriks en Jolanda Tummers actief bij de organisatie
van de 4-daagse maar gezien Sonja en ook Esther dit jaren met veel inzet en plezier hebben gedaan
en hun kinderen de school verlaten/al verlaten hebben, word het tijd voor nieuwe hulp.
Wie heeft zin om Jolanda hierbij te ondersteunen?
Het is super leuk om te doen vooral als je de blijde gezichtjes van de kids ziet als ze de 4-daagse
hebben volbracht en misschien ook nog een prijsje in de wacht slepen!
Opgeven of informatie vragen kan via jolanda.tummers@home.nl
of via tel: 06-53154298

OPROEP overblijven
Wij zijn op zoek naar ouders die willen helpen bij het overblijven van onze leerlingen. Ook als u
bijvoorbeeld als reserve/inval overblijfouder op wilt staan is dit welkom. Aanmelden kan via
info.dionysius@innovo.nl
Attentie ouders en kinderen van groep 1- 2en 3:
Vrijdag 5 februari 2016 is het weer zover, want dan is onze carnavalsrevue alweer in Gasterie
Noeber Beemden ( in de Schinnense volksmond genoemd: de nieuwe soos). Het is gebruikelijk dat
we dan een prins en prinses uitroepen van school: kinderen uit groep 1, 2 of 3 kunnen zich dus
opgeven. Ben je al eens prins of prinses geweest van school bv. in groep 1, 2 of 3 dan kun je je
natuurlijk niet meer opgeven.
Vind je het leuk om prins of prinses te worden en vinden je ouders dat ook, geef je dan op via het
strookje onderaan deze tamtam vanaf maandag 18 januari tot uiterlijk donderdag 27
februari.
Doe het strookje in een gesloten enveloppe en stop het in de daarvoor bestemde bus bij
unit 1 vanaf maandag 18 januari. U hoeft geen speciale dingen te doen of aan te schaffen, want
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daar zorgt de school voor. Heeft u nog vragen, dan kunt u terecht bij juf. Kitty of juf. Ans. Je hoort
tijdig of de keuze op jou is gevallen en dan mondje dicht tot……….. 5 februari.
Nieuws uit Unit 2
Gym
Het komt regelmatig voor dat kinderen geen gymspullen (of geen handdoek) bij zich hebben.
We hebben de volgende regel opnieuw ingevoerd.
Regel: vergeet je 3x je gymspullen dan gym je de volgende keer niet mee.
Deze regel geldt vanaf volgende week en geldt voor iedere groep van unit 2.
Kan uw kind, om een of andere reden niet meedoen aan de gymles, dan vragen wij u een briefje mee
te geven of het zelf door te geven aan de leerkracht.
Heeft u nog vragen dan kunt u terecht bij de eigen leerkracht(en).
Gevonden voorwerpen
Zoals in de vorige Tamtam stond, hebben we voor de kerstvakantie de gevonden voorwerpen
uitgestald in de vide. We hebben ze nu tot aan de carnaval opgeborgen in het berghok van unit 2.
Mist u toch een regenjas, een gymtas, etc, spreek dan uw eigen leerkracht aan.
Na de carnaval gaat alles in de kledingcontainer.
Rekenen geldsommen, groep 3
Vorige week hebben de kinderen voor het eerst met geldsommen gerekend. We merken dat veel
kinderen geldstukken niet kennen. Dit heeft natuurlijk o.a. met pinnen te maken. Het is echter heel
belangrijk dat kinderen leren omgaan en leren rekenen met geld. We stellen het op prijs als u ook uw
kind leert omgaan/rekenen met geld door uw kind bv eens te laten betalen in een winkel.
Beertjes van Meichenbaum
We zijn gestart met de beertjes van Meichenbaum. Misschien heeft uw kind dit thuis al verteld.
Het is een stappenplan om kinderen een goede leer-, luister- en werkhouding aan te leren. Dit
stappenplan leert uw kind zelfstandig naar opdrachten te luisteren, een plan te maken, het plan uit te
voeren en te controleren. U kunt de beertjes van Meichenbaum via Google makkelijk vinden. Heeft u
vragen dan kunt u natuurlijk bij de leerkrachten terecht.
Nieuws uit Unit 3
Koortje groep 6-7-8
Beste ouders, bij dezen de viering voor dit schooljaar. Om in uw agenda te noteren.
Zondag 31 januari 10.00 uur Dopelingenmis
Zaterdag 27 februari of zaterdag 5 maart 19.00 uur viering vastenactie
Donderdag 24 maart 19.00 uur Presentatieviering
Zaterdag 26 maart 20.00 uur Paaswake
Zondag 15 mei 10.00 uur Communieviering
Zaterdag 16 juli 19.00 uur aan Mariakapel Afsluiting
Invulbriefje:
Ik……………………………wil graag prins/prinses worden van de basisschool.
Ik zit in groep……. van juf……..
Handtekening ouders………………………………………………………………………………………
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