Nieuwsbrief 8
9 juli 2020, de laatste!

De laatste schooldag!
Het schooljaar is afgelopen en we kijken terug op een gedenkwaardig schooljaar.
Vooral de tweede helft met de onrust over het verkleedfeest en de Corona crisis,
maakte het tot een jaar dat anders dan anders was en wat we nooit zullen vergeten.
Dit zorgt ook voor een ander gevoel nu het einde van het schooljaar er is.
Verschillende gevoelens over wat we meegemaakt hebben, de goede kanten, de
minder goede kanten, het is er allemaal.
Net zoals het vorige schooljaar zijn er weinig personele wisselingen.
Zoals u heeft kunnen zien en lezen in de groepsbezetting ben ik vergeten te
vermelden dat juf Jeannette er ook nog gewoon is op de dinsdag, de woensdag en
de donderdag voor de Cheetah’s en de Tijgers.
Onze gym leraar Bas wisselt met juf Jill, die net zo sportief en leuk is. We
verwelkomen extra handen in de school in de persoon van weer een meester;
meester Wouter. Wouter zal ondersteunen met leeractiviteiten, dus extra lessen op
de reguliere afdeling.
In de allerlaatste week van deze schoolvakantie stuur ik opnieuw een nieuwsbrief
met een Corona update; hopelijk houdt dit virus zich kalm onder de vakantie
activiteiten en kan de versoepeling door worden gezet. Laten we het hopen!

Voor nu; iedereen een ontzettend fijne, heerlijke, zonnige (!) vakantie gewenst en ik
hoop jullie weer veilig en uitgerust terug te zien op maandag 24 augustus!

Gymrooster
Maandag
8.30-9.15
9.15-10.00
10.00-10.15
10.15-11.00
11.00-11.45
11.45-12.15
12.15-13.00
13.00-13.45
13.45-14.30

Groep 6/7
Alpha
Pauze
Bèta
Groep 4
Pauze
Groep 5
Gamma
Groep 7/8

Vrijdag
8.30-9.15
9.15-10.00
10.00-10.15
10.15-11.00
11.00-11.45
11.45-12.15
12.15-13.00
13.00-13.45
13.45-14.30

groep 6/7
Gamma
Pauze
Groep 5
Bèta
Pauze
Groep 4
Alpha
groep 7/8

Meester Bas gaat ons verlaten maar gelukkig hebben op tijd een nieuwe
gymdocente gevonden voor de groepen 4 t/m 8; juf Jill.
Alle lessen vinden plaats in gymzaal de Brug.

Dappere leerling
Daisy Braas heeft zich kandidaat gesteld als kinder-burgemeester Zevenaar.
Helaas is zij het niet geworden, maar verdiende zij wel een prachtige medaille met
daarop haar kandidaatstelling!
Wij feliciteren haar met het getoonde lef!
Natuurlijk hadden wij het haar van harte gegund.. gemeente Zevenaar weet niet wat
en wie zij missen...

Social Skools in plaats van Klasbord
Op IKC Carrousel maken we al enkele jaren gebruik van de app ‘Klasbord’ voor onze
oudercommunicatie. Lang hebben we genoten van het gebruik van deze app, maar
de laatste tijd merken we dat de app niet meer functioneert zoals wij graag zouden
willen. We hebben daarom het besluit genomen vanaf volgend schooljaar over te
stappen naar Social Schools. Deze partij biedt een veel breder pakket aan dan
Klasbord, waardoor we vanaf volgend schooljaar nog meer functionaliteiten onder
kunnen brengen in deze app. We maken o.a. gebruik van de volgende
functionaliteiten:
•
•
•
•
•

Het versturen van individuele berichten.
Het versturen van groepsberichten.
Invullen en wijzigen persoonsgegevens.
Inplannen oudergesprekken.
Foto’s, video’s en bestanden delen.

In de zomervakantie richten we in samenwerking met Social Schools onze omgeving
in en ontvangt u na 1 augustus de inloggegevens. Meer informatie vindt u op de site
van Social Schools: www.socialschools.nl

DaVinci Nieuws
Techniekcircuit
DaVinci start met ingang van 25 augustus met een techniekcircuit. Zeven weken lang
gaan alle kinderen, verdeeld in groepen van zes, bezig met tien activiteiten. Het
circuit begint om 13.30 uur en duurt tot 14.30 uur. Twee activiteiten zullen worden
begeleid door de leerkrachten, maar voor acht activiteiten zoeken wij begeleiders
(ouders, opa, oma, etc.). Elke begeleider blijft gedurende de zeven weken
verantwoordelijk voor diezelfde activiteit. De activiteiten zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•

Het maken van een knikkerbaan van hout.
Een insect solderen van metaal.
Een schatkaart maken van papier.
Pannenkoeken bakken.
Het maken van een 3D-schilderij van karton.
Een robot maken van blik.
Een kopstuk kleien.
Een kunstwerk maken van plastic en met verf bespuiten.

Wie helpt ons mee? Opgeven is vanaf nu mogelijk bij Elsa
(elsa.goor@liemersnovum.nl).
Alvast bedankt voor jullie medewerking.
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