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Agenda
22 maart
29 en 5 maart
31 maart
7 april
12 april
13 april
14 april t/m 17 april
21 april
22 april
24 april t/m 28 april
5 mei
8 mei
18 mei
22 mei t/m 24 mei
25 mei
26 mei

Grote rekendag
Talentenworkshops groep 5 t/m 8
Talentenworkshop groep 2 t/m 4
Werkochtend groep 1 t/m 3, deze leerlingen
zijn vrij
Schoolvoetbal groep 8
Studiedag team
Pasen
Koningsdag
Klusploeg
Vakantie
Bevrijdingsdag, alle leerlingen zijn vrij
Schoolfotograaf
Ouderavond ‘how2talk2kids’
Schoolkamp groep 8
Hemelvaartsdag
Vrije dag

Gesprekken met leerlingen
In de komende periode richten we ons op het voeren van gesprekken met leerlingen. We willen hen
(nog) beter begeleiden. We willen het leren meer persoonlijk maken en de leerlingen motiveren om
de goede zaken vast te houden en de mogelijkheid geven om zich te verbeteren op een zelfgekozen
onderwerp. Dit kunnen onderwerpen zijn op het gebied van bijv. spelling, maar dit kan ook het
samen spelen of het schrijven van blokletters zijn. Dit cursusjaar voeren we met de helft van de
groep gesprekken met leerlingen. Volgend cursusjaar zijn dan de andere leerlingen aan de beurt.

Wandelen voor water
Dit jaar gaan onze leerlingen uit groep 7 en 8 op woensdag 22 maart meedoen met het project
Wandelen voor Water. Wandelen voor Water is een landelijk project waar jaarlijks ca. 80 scholen aan
meedoen met ca. 5000 leerlingen en een opbrengst van ca. € 100.000,- bij elkaar brengen voor
waterprojecten in ontwikkelingslanden.

Waarom Water?
- Zo’n 40 % van de wereldbevolking (800 miljoen) beschikt nog steeds niet over schoon drinkwater en
goede sanitaire voorzieningen.
- Elke 20 seconden sterft er nog steeds een kind door gebrek aan schoon drinkwater.
- Vrouwen en kinderen in ontwikkelingslanden besteden soms wel 60% van hun tijd overdag om
water te halen. Gevolg: geen tijd voor werk of school.
- Schoon drinkwater is het beste medicijn ter voorkoming van ziekten.

Rotaryclub Voorst heeft dit jaar het initiatief genomen om in samenwerking met Stichting ZOA de
basisscholen in de gemeente Voorst te benaderen om mee te doen aan dit project.
Dit jaar wordt door ZOA het geld van de sponsorloop besteed aan 17 nieuwe waterputten met
pompen bij scholen in Monrovia, Liberia. Hiermee wordt de bevolking van ca. 2000 gezinnen (ca.
11.600) kinderen voorzien van schoon drinkwater.
Hiervoor zullen de leerlingen uit groep 7 en 8 op 22 maart a.s. samen met nog 4 andere scholen en
met een totaal van zo’n 180 leerlingen 6 kilometer gaan wandelen met een rugtas met 6 liter water
erin (4x1,5 ltr flessen of 6x 1ltr flessen) Ter vergelijking; kinderen in ontwikkelingslanden lopen veelal
dagelijks met grote jerrycans met 6ltr.water op hun hoofd vele kilometers om water te halen.
Belangrijk doel van Wandelen voor water is de bewustwording van de kinderen van de
wereldproblematiek op het gebied van drinkwater en sanitaire voorzieningen.
De start en finish is op het plein voor het gemeentehuis in Twello. Er wordt gelopen in groepen van
ca. 20 a 25 kinderen waarbij telkens 2 begeleiders mee lopen. De kinderen uit Wilp, Voorst en
Nijbroek worden die ochtend om 8.30 u bij de school met hun gevulde rugtassen opgehaald en tegen
12.00 u weer teruggebracht.
Op maandagmorgen 13 maart wordt een gastles verzorgd voor de kinderen waarbij beelden van het
project worden getoond en kinderen actief worden geïnformeerd over de situatie in
ontwikkelingslanden. Na de gastles krijgen de kinderen een sponsorformulier mee waarmee de
kinderen sponsorgeld kunnen inzamelen bij familie, buren en kennissen.
Aandachtspunten voor de wandel dag:
- Kinderen goed schoeisel laten aantrekken waarmee ze kunnen wandelen
- Een boterham of fruit meegeven als uw kind dat gewend is. Drinken hoeft niet, krijgen ze ook
onderweg. Ook krijgen de kinderen bij de pauzeplaats iets te eten.
- Bij regenachtig weer een regenjas of cape meegeven.
Mocht u enthousiast zijn over deze activiteit van onze school dan kunt u uiteraard een van de
kinderen van groep 7 of 8 benaderen en aan hen een sponsorbedrag toezeggen.

Als school zullen we het totaalbedrag dat we ophalen door de sponsoring in een volgende
schoolkrant / nieuwsbrief laten weten.Niet onbelangrijk is nog dat het totaalbedrag van de scholen
met 50% wordt vermeerderd door koepelorganisatie van Wandelen voor water Aqua for All.
Wij hebben het vertrouwen dat het ook voor de kinderen een leerzaam en leuk project wordt.
Meewerkende organisaties:
Basisscholen ten Holtens Erve, Hagewinde, Sjaloom, De Wingerd en
De Kleine Wereld.
Gemeente Voorst
Zwembad “De Schaeck”
Sportschool Anytime Fitness
Stichting ZOA (www.zoa.nl)
Aqua for All ( www.wandelenvoorwater.nl)
Rotaryclub Voorst

Werkgebieden waar ZOA actief is
Namens Rotary Voorst, Theo Dijkhof

CJG
Hoe was het op internet vandaag?
Hoe begeleid je kinderen in een wereld die hun nieuwe speeltuin is maar die jij niet kent? Hoe blijf je
betrokken bij wat zij op de digitale snelweg allemaal langs zien razen?

-

Vraag af en toe naar wat je met je kinderen online doen: “hoe was het vandaag op internet?”
Doe mee met je kinderen, samen internetten kan heel leuk zijn
Bedenk samen vijf mediaregels: wat doe je wel en wat niet, en op welke tijden?
Laat je kinderen online gaan via MyBee, een gratis (!) browser waarmee kinderen makkelijk
en veilig het internet op kunnen (www.mybee.nl)

Kijk ook eens op www.mediaopvoeding.nl

Muziekles Twello
Zaterdag 25 maart wordt er een concert gegeven door de leerlingen van Muziekles Twello. Om 13.30
uur deel 1 en om 14.30 uur deel 2. (Deelnemende instrumenten: piano- viool- keyboard en trompet)
De toegang is gratis!
Locatie:
Kulturhus Jachtlust
Jachtlustplein 11
7391 BW Twello

Nieuws van BSO Ut Trepke
Op donderdag 16 maart om 20.00 uur organiseren wij, in het Dorpshuis van Voorst, een ouderavond
welke in het teken staat van Mediawijsheid. Het gaat over media opvoeding voor kinderen van 0 tot
13 jaar. Aan deze avond werken mee de GGD voor 4-13 jaar, Bibliotheek Brummen/Voorst voor 0-4
jarigen en Tactus voor 4-13 jaar en ouder.
Voor deze avond worden ouders, opvoeders, opa en oma's, gastouders en alle andere
belangstellenden uitgenodigd.
Met vriendelijke groet,
Herma Ruijsch
KDV Ut Trepke
Meeuwenbergweg 2
7399 AN Empe
Tel.: 0575-503553
E: H.Ruijsch@Ut-trepke.nl

