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De komende tijd wordt er onderzoek gedaan
met de bouwtekeningen van de school en
komt er een energiescan, dus houd de
nieuwbrief in de gaten over hoe het nu
verder gaat!

Op weg naar een groen dak
Het vierde thema vorig schooljaar van de
huidige groep 7 was: 'Wij doen groen!'. De
kinderen hebben onderzocht hoe we de
school duurzamer kunnen maken. Ze hebben
presentaties gegeven in de klassen en overal
posters opgehangen. We scheiden nu ook in
alle klassen plastic, naast het papier dat we
al scheidden. We hebben ook verteld dat
pakjes drinken meenemen niet goed is voor
het milieu. Een beker met drinken of water
is niet alleen milieuvriendelijker, maar ook
goedkoper en gezonder. De poster is qua
inhoud én vormgeving helemaal ontworpen
door de kinderen.
De kinderen wilden ook heel graag planten op
het dak; een groen dak, om onder andere de
luchtkwaliteit in de omgeving van de school
te verbeteren. Kijk op YouTube eens naar
'Een groen dak voor de
Gelderlandschool'; www.youtube.com/watch?
v=PCFmMP-Um28. We hebben dit gemaakt
en opgestuurd naar de wethouder. En met
grote gevolgen! Op woensdag 2 oktober
waren Simone en Rob van DHS (ons bestuur)
en Jonathan van de gemeente op school om
met de kinderen, juf Laura en juf Miranda
een vergadering te houden over de
mogelijkheden om de school duurzamer te
maken. Het was een geweldig gesprek! De
vraag is niet meer óf het zou lukken, maar
wát er allemaal gaat gebeuren.

Groeten van groep 7

Afsluiting thema Alles in 1
voor groep 5 t/m 9
Op woensdag 30 oktober 2019 sluiten de
groepen 5 t/m 9 hun thema af. Daarvoor
nodigen wij alle ouders uit om 08.30 uur. U
kunt eerst koffiedrinken in het ouderlokaal
en aansluitend is de afsluiting in de gymzaal
van de school.

Gratis korfbalclinic in de
herfstvakantie

De blaadjes vallen van de bomen en de
kastanjes liggen voor het oprapen. Tijd voor
de herfstvakantie! Dat betekent een nieuw
pakket activiteiten van de VakantiepasClub
mét VakantiepasKorting.
Bij Haagse eitjes kunnen er in de vakantie
kakelverse eitjes geraapt worden en Black
Sheep Buplisher verzorgd een creatieve
workshop naar aanleiding van het nieuwe
prentenboek Gekke Geit. Maar gewoon
lekker zwemmen, schaatsen of timmeren bij
De Kinderwerkplaats kan natuurlijk ook!
Zomaar een paar ideetjes van de
VakantiepasClub. Bekijk deze en alle andere
activiteiten op www.vakantiepas.nl.
Is uw kind nog geen lid van de
VakantiepasClub? Geef het dan gratis op via
vakantiepas.nl en maak meteen gebruik van
de kortingen. VakantiepasClubleden krijgen
twee weken vóór elke schoolvakantie een email met kortingsbonnen en een link naar de
activiteiten.

Herfstvakantie

Juf Jane is bevallen

Van maandag 21 oktober 2019 tot en met
vrijdag 25 oktober 2019 is het
herfstvakantie. De kinderen worden weer op
maandag 28 oktober 2019 op school
verwacht.

Juf Jane is maandag 30 september bevallen
van een gezonde zoon. Lennon Sneep kon
niet langer wachten en kwam iets te vroeg
ter wereld. Jane en Lennon maken het
goed en zij genieten nu lekker van elkaar.

Juf Dagmar
Jullie hebben vast al een nieuwe juf zien
rondlopen. Juf Dagmar vervangt juf
Jane tijdens haar zwangerschapsverlof.
Juf Dagmar is een vrolijke en
enthousiaste juf die het heel leuk vindt
om op onze school te werken. Juf
Dagmar werkt 3 dagen bij ons, op
maandag in groep 5, op dinsdag in groep
7 en op woensdag in groep 9. Wij wensen
juf Dagmar veel plezier bij ons op
school.

Margedag: vrijdag 18 oktober 2019

Teamuitje groep 5 en 6

Vrijdag 18 oktober is het margedag. Alle
leerlingen zijn dan vrij. De leerkrachten
gaan die dag aan de slag met een aantal
verschillende onderwerpen.
De onderbouw volgt een scholing in de
klas. Daarnaast evalueren zij het huidige
thema en bereiden zij het nieuwe thema
gezamenlijk voor.
De bovenbouw gaat in de ochtend aan de
slag met het verdiepen in de nieuwe
methode Alles-in-1 en Alles Apart. De
begeleider van deze methode zal aanwezig
zijn voor het beantwoorden van specifieke
vragen. Er worden afspraken gemaakt
over de doorgaande leerlijn en de aanpak
van de methode.
In de middag staat het schrijven en
evalueren van groepsplannen (GP), een
ontwikkelingsperspectief (OPP) en een
individueel handelingsplan (IHP) centraal.
De intern begeleiders ondersteunen
hierbij de leerkrachten.

De groepen 5 en 6 zijn met het thema
kleding en sport bezig. Uit de nieuwe
methode Alles-in 1 leren we van alles
over sporten en ook over kleding. Zo
hebben we ook een thema-uitje bedacht.

Schoolplein
Wij proberen ons schoolplein zo schoon
en veilig mogelijk te houden. Wilt u het
doorgeven als u glas, blikjes of andere
rommel op het schoolplein vindt? Dan
kunnen wij ervoor zorgen dat het
opgeruimd wordt voordat de kinderen
buitenspelen.
Verlichting
Langzaam komt de winter er weer aan.
Je merkt het aan de temperatuur maar
ook vooral dat het in de ochtend steeds
langer donker is. Het is belangrijk dat
uw kind goed zichtbaar is op straat als
hij/zij naar school komt. Denk u eraan
om de fietsverlichting te controleren
van uw kind?

Woensdagmorgen 25 september zijn we
met groep 5 en 6 en met wel tien ouders
zelf een sport gaan doen, namelijk
midgetgolf (minigolf) in het Zuiderpark.
Onderweg erheen regende het nog, maar
het werd gelukkig snel droog. Sommigen
hadden het spel al heel snel door en
sloegen zelfs een hole-in-one, maar het
was soms ook wel moeilijk om precies te
mikken.
In één hole zat een kikker verstopt, die
kreeg een golfbal op zijn kop, maar
gelukkig heeft een papa de kikker veilig
in de bosjes gezet. Toen we om 10.30
uur weer terug naar school moesten,
vond iedereen dat jammer, want het
midgetgolfen was heel leuk om te doen.
We hadden nog wel door willen spelen.
Ouders, bedankt dat u mee bent
geweest om ook een oogje in het zeil te
houden.
We willen bij dit thema ook nog iets met
kleding gaan doen. Het is nog een
verrassing wat, maar we hebben kleding
(en schoenen) nodig dat niet meer wordt
gedragen of wat te klein of te groot is.
Ouders, heeft u tijd om in de kast te
kijken en wat u niet meer nodig heeft
(wat nog wel heel is), mee te geven aan
uw kind? Wat we niet kunnen gebruiken
brengen we naar de kringloopwinkel.
Meester Herman en meester Cees

Staking onderwijs: 6 november 2019
Wij maken op dit moment al aan u
kenbaar dat er op woensdag 6 november
2019 een staking zal zijn in het
onderwijs. De reden hiervan zijn:
• het grote lerarentekort;
• De hoge werkdruk
Het personeel van de Gelderlandschool
doet aan deze staking mee. Het bestuur
van de school, Stichting De Haage
Scholen, staat achter de stakingsdoelen.
Zij zullen alle ouders in een later
stadium per brief informeren.
In principe kan de school geen
opvangmogelijkheid bieden voor de
leerlingen deze dag. De medewerkers
moeten namelijk in de gelegenheid zijn
aan de stakingsactiviteiten deel te
nemen. Daarom informeren wij u nu al
over de staking van 6 november 2019.
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op
vrijdag 8 november 2019

