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Belangrijke data
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Ma. 31 okt. t/m vrij. 11 nov.

Nieuwsbrief 1
Herfstvakantie
Schoolbezoek nieuwe ouders
Oudergesprekken

Kennismaken met de Lanteerne
Op woensdag 2 november 2016, in de week na de herfstvakantie, organiseert de Lanteerne een inloopmoment voor ouders die zich oriënteren op de schoolkeuze van hun kind.
Het programma ziet er als volgt uit:
 08:45 - 09:30 uur: ontvangst en presentatie over visie en inhoud van onze school
 09:30 - 10:00 uur: bezoek in de groepen
Kent u mogelijk toekomstige ouders, laat hen dan alstublieft weten dat ze van harte zijn uitgenodigd!

St. Maarten 2016
Vrijdagavond 11 november vieren we het feest van Sint Maarten. In de OB en MB maken we zelf
lampionnetjes, die zorgen dan voor een mooie optocht in het donker. Wij hopen dat ook dit jaar weer
veel kinderen en ouders erbij kunnen zijn.
De praktische kant:
 We verzamelen vanaf 18:15 uur op het plein aan de Henri Dunantstraat;
 Om 18.30 uur vertrekken we voor een rondgang door de wijk;
 De route gaat van Henri Dunantstraat-Kerkstraat- (kerk)pad achter klooster-Jacob van Campenstraat.
 Enkele leerkrachten lopen vooraan in de rij en geven het startsein en het looptempo aan. Het
is de bedoeling dat kinderen en ouders achter hen blijven.
 Bij terugkomst kunnen we bij het vuur genieten van een mandarijn en chocolademelk. Zullen
we er samen voor zorgen dat de schillen in de prullenbak komen?
 Gedurende de gehele avond zijn ouders zelf verantwoordelijk voor hun kind.
 Om 19:45 uur wordt het vuur gedoofd en sluiten we de avond af.
 Als er nog ouders of bovenbouwers zijn die muziek kunnen maken tijdens de optocht dan zijn
zij van harte welkom.
Wij wensen iedereen een mooie optocht, waarin we groeien naar het licht!
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Griffels en penselen in de Springplank
Vorige week vrijdag hebben we tijdens het
voorleesontbijt penselen en griffels uitgereikt.
Zilveren griffel – Joris Holdrinet
Zilveren penseel – Xamila Hamers
Gouden griffel – Nina Verreijt
Gouden penseel – King Jorna
Hier een stukje van Nina haar verhaal…

Mijn eerste dag op school
Op een zonnige dag was groep 7 van de Regenboogschool hard aan het werk. Ze zaten te rekenen.
Pim de slimste jongen van de klas, was al bij hoofdstuk 3 in zijn rekenboek. Kees echter was nog
niet begonnen. De juf liep langs de tafels en kwam bij Tamira. Tamira was altijd onverstoorbaar aan
het werk, ze kon zich goed afsluiten voor haar omgeving. De juf zei dat ze het goed deed, Tamira
hoorde haar niet. Toen de juf het nog een keer zei merkte Tamira dat ze naast haar stond. Verder in
het rijtje zat Kees pas. Het goede humeur van de juf was ineens weg toen ze Kees zijn werk zag, ze
werd een beetje pissig, keek Kees streng aan en liep door. Verder waren er alleen nog maar Rick,
Koos en Peter, zij waren gewoon normale leerlingen. Helemaal achterin de klas was nog een vrije
tafel, dat kwam goed van pas want na het rekenen riep de juf dat er een nieuwe leerling was. Ze
heette Fleur zei de juf. En dat ben ik. Ik stapte naar binnen en was erg bang……als je wilt weten hoe
dit afloopt mag je bij Nina het verhaal komen ophalen in de Springplank.

Dit is één tekening van het drieluik dat King heeft gemaakt. De andere twee zijn ook in de Springplank te bewonderen.
De Springplank
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Op woensdag 19 oktober zijn er 7 opa’s en oma’s in de
klas (vuurvliegen) gekomen. Ze hebben voorgelezen in
kleine groepjes. Het was heel fijn en gezellig met leuke
verhalen.

Nieuws vanuit de medezeggenschapsraad
In weekbulletin nr. 4 hebben we als MR uitgelegd waar wij voor staan en waar we voor willen gaan,
als het gaat over het leveren van een bijdrage aan onderwijskwaliteit voor onze kinderen.
Tijdens de eerste bijeenkomst van de MR dit jaar, is het concept-jaarplan besproken. Op de site
vindt u de jaarplanning. http://www.delanteerne.nl/ouders/mr.aspx
Ongeveer vijf dagen voor elke vergadering wordt daar ook de agenda geplaatst met de open- en
gesloten gedeelten van de vergadering.
Naast de jaarplanning van de MR is een aantal andere punten aan de orde geweest.
- Het benoemen van Sander Koeter als nieuwe voorzitter van de MR (oudergeleding) en de benoeming van secretaris in de persoon van Joanna Vlieg (personeelsgeleding).
- Het bespreken van het school- en jaarplan van De Lanteerne.
De speerpunten vanuit het jaarplan zijn het reken- en spellingonderwijs. Deze ontwikkelgebieden
gaan we de komende periode vol nieuwsgierigheid volgen. Diverse leerkrachten volgen een opleiding
tot rekengids en het hele team wordt begeleid door Dolf Janson m.b.t. de didactiek van spelling.
Wanneer u de volgende keer graag een vergadering bij wilt wonen, meldt u zelf dan even aan bij
MR@delanteerne.nl
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GEK VAN DANS?

WIL JE VETTE MOVES LEREN IN DE HERFSTVAKANTIE? KOM DANSEN TIJDENS DANSDORP!
In de herfstvakantie zijn de kinderen 3 dagen lang danser en dansmaker bij Dansdorp. Onder begeleiding van professionele dansdocenten en een flinke dosis dansplezier, werken we samen naar een
gave videoclip toe met decor en kostuums.
Wanneer: 24-25-26 oktober 2016
Waar: Het Danslokaal, Honigcomplex Nijmegen
Voor wie: Voor alle kinderen van het basisonderwijs groep 1 t/m groep 8
DRIE DAGEN veel dansplezier, nieuwe choreo's, leuke activiteiten en het zelf maken van kostuums en
decor. Tijdens Dansdorp zal er gewerkt worden vanuit opdrachten en stukken aangeleerd materiaal,
om zo te komen tot een spetterende videoclip zoals je die ook kent uit DANCE DANCE DANCE! Genoeg uitdagingen binnen het thema met: improvisatie en choreografie / partnerwerk en samenwerking / spelen met tekst en beweging. Samen dansen, creëren en plezier maken!
GROEPEN OP LEEFTIJD
Wij vinden het belangrijk dat iedereen die van dans en beweging houdt mee kan doen aan deze dagen. Om te zorgen dat een ieder op zijn/ haar eigen niveau aangesproken wordt, werken we in verschillende groepen.
ORGANISATIE
Sharon Vas, Marcella Conceicao Lima en Shura Glasmacher zijn drie eigentijdse dansdocenten met
ruim 10 jaar ervaring in het verzorgen van danslessen in het basis- en voortgezet onderwijs. Je kent
ze misschien wel van Zappsport, TV Gelderland, Matrixx Magixx, Sportservice Nijmegen, Grote Broer,
KleinKunstig, Uitmarkt Amsterdam 2015, Kidsproof, Dance promotions, Nijmegen1 en ga zo maar
door....
Schrijf je nu in: Voor meer informatie: www.dansdorp.nl. e-mail: info@dansdorp.nl.

