@irpost

oktober 2018

Agenda
Elke woensdag is het fruit/ rauwkost dag
2 okt
groep 8 bezoekt oude kerk
3 okt
start KBW
Plein/tuin ochtend
9 okt
groep 8 workshop
11 okt
14.00 uur thema afsluiting
12 okt
finale voorleeswedstrijd
15 t/m 19 okt herfstvakantie
23 en 25 okt voorlopig adviesgesprekken gr 8
Minitheater, 11.30 -12.00 uur
wo 10 okt
groep 7 & 3
wo 14 nov
groep 5 & 1
wo 28 nov
groep 6 & 4

Algemeen
Dialoog
‘De wereld verandert snel. Hoe toon je leiderschap in deze veranderende wereld? Het is
'Een Jungle aan Trends' Ga samen met andere directeuren en minister Arie Slob in
gesprek over het beroep van schoolleider in een veranderende wereld.’
Afgelopen vrijdag was ik op een bijeenkomst in Ouwehands Dierenpark met directeuren uit
het hele land. Het ging over trends en de snelheid daarvan, maar ook hoe te overleven in
een veranderende omgeving. Een gedragsbioloog vertelde aan de hand van voorbeelden uit
de apenwereld over oergedrag van apen en (school)leiders. U snapt, hilariteit alom.
Later zijn we in groepen uiteen gegaan en zijn we de dialoog aangegaan met elkaar over
uiteenlopende onderwerpen. Praten over mijn vak en wat me bezig houdt. Dat geeft me
veel energie, andere inzichten en nieuwe ideeën.
Binnenkort ontvangt u een uitnodiging voor een dialoogavond. De TTA, weet u nog. Think,
Talk Along. Graag gaan we met u het gesprek aan. Ik hoop op energie, andere inzichten en
nieuwe ideeën, voor ons allemaal.
Afgelopen juni bleek niet het goede moment. Het is nu verplaatst naar 12 november. Zet u
het alvast in de agenda? De officiële uitnodiging volgt.
Oh en minister Arie Slob, die had afgezegd.
Gelukkig had ik vorig jaar al een selfie met hem gemaakt.
Arjanne van Leeuwen
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Baby nieuws
Juf Greetje is inmiddels ook bevallen! Op 18 september
beviel ze van een wolk van een dochter, Silke genaamd.
Greetje, Silke & Jeroen maken het alle drie goed.

Schoolregels in het zonnetje
Inmiddels heeft u het vast al gelezen. We geven de komende weken weer even meer
aandacht aan de schoolregels. We merken dat er vaker onrust is in de school en op de
gangen. We hopen dat het herhalen en bespreken ervan leidt tot meer rust in de school.
Dat komt dan het onderwijs weer ten goede.
Als geheugensteuntje staan ze hier nog even op een rijtje.
Op de Airborneschool…
zijn we op tijd
begroeten we elkaar bij binnenkomst
gedragen we ons rustig in de school
houden we samen de school, materialen en omgeving netjes
spreken we conflicten uit, wanneer ze er zijn
spreken we elkaar rustig en vriendelijk aan en
letten we daarbij op ons taalgebruik

Kinderboekenweek: KOM ERBIJ
Wat een prachtig motto van de kinderboekenweek dit jaar.
Morgen openen we de kinderboekenweek op het plein, om 8.30 uur.
We zeggen alleen maar tegen alle ouders: Kom erbij!

Thema-afsluiting
Donderdag 11 oktober sluiten we met alle groepen het eerste thema van het schooljaar
af. In de groepen 1-2 kunt u kunstig werk komen bewonderen.
De kinderen van groep 3 t/m 8 hebben onderzoek gedaan. Naar hun eigen familie of
families van anderen.
U bent van harte welkom vanaf 14.00 uur in de groep van uw kind. Er is natuurlijk
ruimte om rond te lopen zodat u in alle klassen een kijkje kunt nemen.
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Kunst, cultuur & erfgoed
Dinsdag 2 oktober stappen de kinderen van groep 8 op de fiets. Ze fietsen naar de Oude
Kerk in Oosterbeek. Samen zullen de geschiedenis van de kerk onderzoeken. Volgende
week volgt een workshop waarin kinderen met de informatie aan de slag gaan om een
eigen animatie te maken.

Bibliotheek
Ouders gezocht voor de bieb!!
Onze bibliotheek is rijkelijk voorzien van prachtige, spannende, kleurrijke, interessante
boeken, waar de kinderen veel plezier aan beleven!
Wij zouden het enorm fijn vinden, als er ouders zouden zijn, die de kinderen willen
helpen bij het maken van een keuze, helpen met het op de juiste plek terugzetten van de
boeken, en nog veel meer taken. Op de woensdagochtend hebben we nu 1 biebmoeder...
Zij zou het fijn vinden als er nog iemand bij komt, maar ook op andere dagen zijn er
ouders nodig.
Voor vragen kunt u terecht bij juf Marjoleine. Ook kunt u zich bij haar opgeven.

Ma 1

Fleur Temmink (11 jaar) - groep 8

Do 4

Abby Willemsen (10 jaar) - groep 7

Zo 14

Samed Sevindik (11 jaar) - groep 7

Ma 15

Luuk Temmink (7 jaar) - groep 4

Di 16

Timo Kwak (10 jaar) - groep 6

Do 18

Sara van Zoest (9 jaar) - groep 6

Za 20

Bruce Wielhouwer (5 jaar) - groep 2

Zo 21

Luciano Ursinus (8 jaar) - groep 4

Di 23

Za 27

Noah Keukens (10 jaar) - groep 6
Erasmus Vinkhuyzen (7 jaar) groep 5
Harley de Wit (12 jaar) - groep 8

Ma 29

Liv Jurrius (6 jaar) - groep 3

Vr 26

Welkom aan:
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Rosalin en Ali groep 1

