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Zomervakantie

Afscheid nemen en vooruitkijken
De laatste dagen/weken stonden in het teken van afscheid nemen van schooljaar 2016-2017. Van
klasgenoten en leerkrachten, van een groep of bouw en voor een aantal ook van een basisschoolperiode. Voor onze schoolverlaters is dit jaar weer een aparte afscheidsavond georganiseerd. De kinderen
hebben daarin o.a. de voorstelling 'Life is a circus...' op het podium gebracht! De voorbereidingen
daarvoor lagen op het kamp. Daar hebben ze in groepen enthousiast gewerkt aan het in elkaar zetten
van dit onderdeel van de viering. De groepen dans, acteren, zang, decor/kostuums en foto/video en
werden geleid door de docenten van dansschool Flex. Dit initiatief is mogelijk gemaakt door Stichting
Flex to the Max, opgericht door Jasmijn Wolfers & Caddy Kuiper. Een jonge stichting die bevlogen is,
creatief, inspirerend en maatschappelijk betrokken. Zij staan voor educatieve projecten, willen talenten
samenbrengen en creëren voorstellingen, zoals in dit geval 'Life is a circus...'. Alle kinderen van groep
8 hebben hun aandeel geleverd en ook de leerkrachten hebben zich van een bijzondere kant laten
zien!
Voor meer informatie: www.flexttmax.nl.
Na de viering op het Leerplein, was er gelegenheid om in stamgroepsetting met ouders, kinderen en
stamgroepleerkrachten afscheid te nemen.
Wij vonden het, net als vele ouders die dat ons teruggaven, een waardig afscheid!

Oudste kleuters en groep 5 namen, met en zonder ouders, op zeer verschillende manieren afscheid
van hun groep, juf of meester. Zo ook andere schoolverlaters in verband met verhuizing of anderszins.
Fantastisch om te zien dat ook hier ruimte is voor diversiteit, voor een invulling die voor iedereen goed
voelt. De zorg voor en door elkaar, grote en kleine mensen, was groots! Dank aan ieders bijdrage!
Vandaag hebben we met elkaar schooljaar 2016-2017 in de jaarsluiting afgerond.
Een schooljaar waarin we smet elkaar de beslissing hebben genomen om onze kinderen vanaf komend
schooljaar in units verder te laten ontwikkelen. De laatste twee weken stonden dan ook in het teken
van verhuizing en wennen aan de nieuwe plekken in de school. Voor kinderen en ouders, maar zeker
ook voor ons als team. Het was ook soms een loslaten van vaste patronen, van vaste gewoontes
waardoor er ook weer andere dynamieken en kansen ontstonden.
Waar kinderen, ouders en teamleden elkaar ook al direct anders ontmoetten en er bijzondere collegiale
gesprekken plaatsvonden
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In een van die gesprekken werd ook de jaarkalender onder de loep genomen en de wens uitgesproken
om komend jaar de ouderavonden en kerstvieringen niet als bouw, maar in units te organiseren.
Voortschrijdend inzicht… We hebben dan ook in de jaarkalender de volgende aanpassingen gedaan.
dinsdag

05 september

Unit-stamgroepavond: Boomhut, Vuurtoren + Roos, 20.00 uur

woensdag

06 september

Unit-stamgroepavond: Moestuin en Klimop, 20.00 uur

donderdag

14 september

Unit- stamgroepavond: Luchtballon en Karavaan, 20.00 uur

woensdag

20 december

donderdag

21 december

Kerstviering: units Roos, Boomhut, Vuurtoren en Moestuin,
18.30-20.00 uur
Kerstviering: units Klimop, Luchtballon en Karavaan,
18.30-20.00 uur

Opsporing verzocht
Vorige week is de fiets van Abel uit de Vissen tijdens schooltijd verdwenen uit de fietsenrekken op het
schoolplein. Helaas stond de fiets niet op slot. Nu zou het kunnen dat iemand hem per ongeluk mee
naar huis heeft genomen. Het gaat om een klein licht blauw fietsje met roze bloemen op het frame,
met zadel in twee kleuren blauw. Mocht u in dezen iets voor Abel kunnen betekenen? Graag een mail
naar directie@delanteerne.nl.Alvast bedankt.

Naschools aanbod: Judo Tomoda
Tomoda betekent vriendschap in het Japans. Judo lijkt een individuele sport, maar een vriend of judopartner heb je altijd nodig op de mat. Die teamgeest heeft Tomoda hoog in het vaandel. Judo doe je
nooit alleen. De lessen beginnen en eindigen met een groet procedure. Kernwaarden als discipline en
respect voor elkaar zijn belangrijk. Maar ook humor, speelplezier en samenwerking. Vanaf 4 jaar ben
je welkom op de mat.
Donderdagen in de gymzaal bij de Lanteerne.
15.00-16.00 uur
Jeugd 4-5 jaar
16.00-17.00 uur
Jeugd 6-7 jaar
17.00-18.00 uur
Jeugd 8-9 jaar
18.00-19.00 uur
Jeugd 10-14 jaar
Er wordt ook judo les gegeven op andere dagen en locaties.
Kosten
€ 15,— inschrijfgeld
€ 21,— contributie per maand
Wij zijn bekend met Stichting Leergeld.
Meld je aan voor een gratis proefles via info@tomoda.nl

Pagina 3

Schooljaar 2016-2017
Laatste vakantietips:

Kidsproof
Het is bijna zomervakantie. Zes weken tijd voor ontspanning én om leuke dingen te doen met elkaar!
De redactie van Kidsproof Nijmegen is druk bezig geweest om op www.kidsproof.nl een zo compleet
mogelijk overzicht te geven van alle leuke vakantie-activiteiten in de regio. Zowel gratis als low budget
uitjes en betaalde activiteiten. Allemaal in onze eigen, directe omgeving. Ideaal voor ouders van kinderen in de leeftijd van 2 tot 12 jaar!

Wij wensen u een heerlijke zomervakantie toe en we verwelkomen
iedereen weer graag op maandag
28 augustus!
en voor de schoolverlaters en schoolverlatende ouders:
Tot ziens!

