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Agenda
Elke woensdag is het fruit/ rauwkost dag
4 en 6 sep
11 sep
ma 17 sep
do 20 sep
zo 23 sep

afstemmingsgesprekken
theater met kleuters, 1e les
start schilderen groep 3 en 4
herdenking ‘de Naald’ groep 8
herdenking Heelsum groep 6
bezoek schuilkelder groep 7
herdenking Oosterbeek groep 7-8

Minitheater, 11.30 -12.00 uur
Wo 26 sep
groep 8 & 4

Algemeen

Nieuw schooljaar, nieuw begin
Dat is zo mooi aan school. Het nieuwe schooljaar start je altijd weer met een schone lei.
Een nieuwe juf of meester, misschien een nieuwe leerling in de klas. Of er is juist een
klasgenoot weg, waardoor er een nieuwe samenstelling is. Het is altijd weer een beetje
spannend, zo’n nieuwe start. Daarom hebben de afgelopen weken weer in het teken van
(hernieuwde) kennismaking gestaan. Kennismaken, omgaan met elkaar, praten over wat
goed is voor jou en voor de groep. In groep 6 gaan ze helemaal de diepte in. Kinderen
onderzoeken met elkaar hoe de verhoudingen zijn in de klas en bepalen samen de koers
voor het komende jaar.
Ook als team maken we weer een nieuwe start. Ook de samenstelling van onze groep is
veranderd. Er zijn mensen (tijdelijk) weg en er zijn nieuwe mensen gekomen (al dan niet
tijdelijk). Het is weer even afstemmen met elkaar. Ook het krijgen van een nieuwe groep
kinderen is spannend. Je wilt de kinderen zo snel mogelijk leren kennen om zo samen tot
leren te komen.
Elk jaar staan er weer uitdagingen op je te wachten om aan te gaan. Elk jaar leer je weer
nieuwe kinderen kennen en elk jaar begin je weer van meet af aan.
Dat is zo mooi aan school. Het nieuwe schooljaar start je altijd met een schone lei.
Een heel fijn schooljaar!
Namens het hele team van de Airborneschool,
Arjanne van Leeuwen
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Herdenken
Het is weer september. Traditioneel is dat de maand van herdenken in Renkum en
omstreken. Ook als school zijn we hier bij betrokken.
Op maandag 17 september a.s. gaat groep 8 naar de Airborneherdenking bij "De Naald"
in Oosterbeek. Tijdens een korte ceremonie en een kranslegging wordt door de gemeente
Renkum herdacht dat op 17 september 1944 de operatie Market-Garden is begonnen in
de regio Ede/Oosterbeek/Arnhem. Deze Airborne ceremonie is de eerste herdenking in
het kader van alle herdenkingsactiviteiten rondom de Slag om Arnhem.
Groep 8 heeft een bijzondere taak: Jelle, Guy en Bo mogen de burgemeester helpen bij
het leggen van de krans. Cate, inmiddels Pantarijn, zal een gedicht voorlezen. Eerst in
het Nederlands, daarna in het Engels. De herdenking begint al om 09.00 uur.

Op maandagavond 17 september vindt de herdenking bij het oorlogsmonument aan de
Utrechtseweg ( in de volksmond: het kanon)plaats. Voorafgaande is er een dienst in het
kerkje op de heuvel. Al jarenlang is groep 6 van de
Airborneschool de groep die dit monument geadopteerd
heeft. Dat betekent, dat wij een actieve rol zullen hebben
tijdens deze herdenking.
Uiteraard is het niet verplicht om er heen te gaan, maar het
wordt door de altijd aanwezige veteranen enorm
gewaardeerd als ze “onze” kinderen zo betrokken zien bij
waar zij voor gestreden hebben.
Op zondag 23 september is de jaarlijkse officiële
herdenkingsdienst en bloemlegging in Oosterbeek. Kinderen
van groep 7 en 8 uit de gemeente Renkum worden
uitgenodigd om daar naar toe te gaan en bloemen te
leggen. Wil uw kind ook mee, stuurt u een mailtje naar
Jack. Voor 5 september graag opgeven.
Donderdag 20 september bezoeken de kinderen van groep 7
de historische schuilkelder in Renkum. Ter voorbereiding hiervan bekijken ze een dvd
waarop twee mensen hun verhaal over deze kelder vertellen.

Start van de dag
We zijn nu twee weken verder en hebben de deuren om 8.20 uur
open.
Hoe bevalt u dat? Vindt u het fijn, of juist niet?
Laat u even weten wat u er van vindt tijdens de gesprekken deze
week?
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Kunst, cultuur & erfgoed
Dinsdag 11 september starten in groep 1 en 2 de lessen in het kader van ‘Theater met
kleuters’.
In het project ‘Nieuwsgierig Aagje’ maken de kinderen kennis met Aagje en haar
vrienden. Aagje houdt van spelen, taal, kunst, de natuur en wat er in haarzelf en de
ander leeft. In de avonturen met haar vrienden komt ze op de proppen met o.a. tanden,
schilderijen, boeken, bittere blaadjes, zure vruchten, toverballen, geluiden en een hoofd
en hart vol vragen. Vinden de vrienden antwoorden, of hebben zij ook nieuwe vragen?
Het waarnemen, toneelspelen, onderzoeken, het uitwisselen van ervaringen en ideeën
kan beginnen…. Op hun gezamenlijke zoektochten komen ze ook meneer Zonder Tijd,
mevrouw Haast en neef Ongeduld tegen. Wat valt er van die ontmoetingen te leren?
De groepen 3 en 4 gaan juist beeldend aan de slag met schilderijen.
In dit project komen schilderijen tot leven, van 2D naar 3D, en worden verhalen.
Het project bestaat uit vier lessen en bezoek aan de voorstelling Het mysterie van
museum Mauzz van Theatergroep Kwadraat. In de vier lessen bedenken en spelen de
leerlingen een verhaal met schaduwfiguren, maken ze schilderijen die tot leven komen in
een schilderijlijstje, maken ze een eigen museum en spelen daarin een verhaal. Het
verhaal wordt gefilmd.

Verlof en verzuim
Regelmatig krijgen we als school verzoeken om verlof. Meestal wordt het verlof
goedgekeurd. Wel toets ik de verlofaanvragen altijd aan de wet. Wilt u weten waar u wel
of geen verlof voor kunt krijgen, open dan even de site van de gemeente. Daar staat
e.e.a. duidelijk op een rij.
U kunt ook deze link volgen:
https://www.renkum.nl/Inwoners/Scholen_en_kinderopvang/Leerplicht_verzuim_en_verl
of/Verlof_van_school
Tot op heden hebben we voor het aanvragen van het verlof het oude formulier gebruikt.
Vanaf dit schooljaar gebruiken we de nieuwe (goede) formulieren. Deze zijn te vinden op
onze site en op de site van de gemeente.
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De jarigen van deze maand:
1
3
5
8
17
19

Tess uit groep 8
Delda uit groep 2
Noortje uit groep 4
Jackie uit groep 7
Alexander uit groep 4
Thomas uit groep 7

21
23
26
29
30

Lisa uit groep 3
Niels uit groep 7
Esmée uit groep 5
Sven uit groep 3
Ashley uit groep 2
Gijs uit groep 4

Een hartelijk welkom aan:
Noa Bongers (groep 1)

&

Sven Jansen (groep 1)

Inleverdatum
Het grote RAAD DE VAKANTIEFOTO spel
verplaatst naar vrijdag 7 september!
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