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Verkeersexamen groep 7
Donderdag 5 april zullen de kinderen van groep 7
deelnemen aan het theoretisch verkeersexamen van
Veilig Verkeer Nederland. Veel succes allemaal !!

Muziekvoorstelling groep 1 en 2
De kleutergroepen hebben dinsdag 17 april een muziekvoorstelling in het Musiater te Zevenaar.
Wie wil ons rijden?
Vertrek vanaf school 9.45 uur.
Ouders die ons rijden kunnen de voorstelling meekijken op een scherm in de foyer van het Musiater.
Er hangt een inschrijflijst bij de deur van de kleutergroepen.

Overblijf/Pleinwacht
Wij zijn dringend op zoek naar extra mensen om tussen 12.00 en 13.00 uur de kinderen van school te begeleiden tijdens het buitenspelen. Van 12.00 tot 12.30
uur spelen de kinderen van de groepen 1 t/m 4 buiten, van 12.30 tot 13.00 uur de kinderen van groep 5
t/m 8. We zijn al heel blij, indien mensen zich aanmelden voor een dag (of een aantal dagen) eens in een
periode van bijvoorbeeld twee weken of incidenteel
om in te vallen, als iemand van de vaste groep niet
kan. Opgeven bij Cindy (cindy@klokhuisduiven.nl )

Viering
Op donderdag 5 april wordt er een viering verzorgd door groep 3 van Cindy en Brenda en groep 5-6
van Anne-Marie en Els. We starten om 13.30 uur (dus een kwartiertje later dan gebruikelijk!)

Biebbezoek groep 8.
Woensdag 11 april gaat groep 8 naar de bibliotheek. We vertrekken om 09:00 uur en zijn tegen
12:00 uur weer terug. Wie wil/kan ons begeleiden? Wij gaan met de fiets.

Agenda
Vrijdag 30 maart: Goede Vrijdag, basisschoollleerlingen vrij
Maandag 2 april: Tweede Paasdag: vrije dag IKC

Besturenfusie
Op 21 maart waren alle leerlingen vrij in verband met de fusie van Stichting
Proles (waartoe onze school behoort) en Stichting Primair Onderwijs de Liemers. In Burgers Zoo is die dag een congres geweest waarbij alle medewerkers
van beide stichtingen op feestelijke wijze nader kennis met elkaar hebben gemaakt. De ontwikkelingen op een rijtje:
SAMEN WERKEN AAN EIGEN WIJSHEID
Zevenaar – per 1 augustus 2018 is regio De Liemers een nieuwe scholenstichting rijker: Stichting Samenwerkingsbestuur LiemersNovum, een fusie van SPO De Liemers en Stichting Proles. Er ontstaat een professionele
stichting voor primair onderwijs waarin 25 scholen zijn ondergebracht. Scholen die zeer divers zijn in zowel
levensbeschouwelijke als onderwijskundige identiteit. Omdat ook het openbaar onderwijs is ondergebracht in
LiemersNovum worden de statuten komende periode ter instemming aangeboden aan de gemeenteraden.
Nadat in 2010 duidelijk werd dat de krimp van het aantal leerlingen fors zou doorzetten zijn er diverse plannen
ontwikkeld om ervoor te zorgen dat er voldoende kwalitatief goede scholen zouden overblijven. Besturen ontwikkelden een visie op schaal- en schoolgrootte, waarbij drie criteria werden gehanteerd: kwaliteit
(verantwoordelijkheid schoolbestuur), betaalbaarheid (schoolbestuur en gemeente) en leefbaarheid
(gemeente en plaatselijke gemeenschap). Rond die thema’s zijn heel wat gesprekken gevoerd in een brede
samenstelling van schoolbesturen, gemeenten, medezeggenschapsraden, dorpsraden etc. Heel veel toekomstplannen zijn op deze manier ontstaan. LiemersNovum zoekt nadrukkelijk de verbinding met de regio.
De laatste twee jaar zijn SPO De Liemers en Stichting Proles met elkaar in gesprek over de mogelijkheid om
elkaar te versterken. De scholen van beide stichtingen staan deels in dezelfde plaatsen en op meerdere locaties delen zij hetzelfde gebouw. Beide stichtingen zijn financieel gezond en de opbrengsten (eindtoetsen onder
andere) op niveau. Het doel van de fusie is een toekomstbestendige organisatie van scholen die elkaar aanvullen in plaats van beconcurreren.
Er is visie ontwikkeld voor de regio waarin het concurrentiebeginsel heeft plaatsgemaakt voor samenwerking
en profilering: scholen werken samen vanuit hun eigen kracht met als doel het beste onderwijs voor elk kind in
de Liemers. Op de scholen van LiemersNovum werken circa 450 medewerkers die zich inzetten voor de ontwikkeling van 4.750 kinderen onder het motto: Samen Werken aan Eigen Wijsheid.
Pieter-Jan Buhler en Toon Geluk vormen samen het college van bestuur. Het bestuursbureau is gevestigd op de
Voltastraat 21 te Zevenaar.

Bezoek iXperium
Op dinsdag 3 april (groep 6/7), dinsdag 10 april (groep 8) en maandag 16 april (groep 5/6) zullen de kinderen
een bezoek brengen aan het iXperium van de HAN in Arnhem. iXperium Arnhem is opgericht in 2011 en een initiatief van CLC Arnhem. Het is een fysiek lab binnen de HAN
Pabo. Leraren, lerarenopleiders en studenten kunnen er op verschillende manieren kennis maken en experimenteren met ict-toepassingen voor het onderwijs. Wij als studenten willen de kinderen graag meenemen naar het iXperium om ze kennis te laten maken
met verschillende mogelijkheden binnen de ICT. Hiervoor hebben wij een aantal ouders/
verzorgers nodig die beschikbaar zijn om het vervoer naar het iXperium op zich te nemen. Als ouder/verzorger mag u bij het bezoek aanwezig zijn. U hoeft de kinderen niet
te begeleiden. Om 8:45 uur rijden wij weg vanaf IKC Het Klokhuis en wij zullen om 11:30
uur weer vertrekken vanaf het iXperium in Arnhem. Samen met u en de kinderen hopen
wij er een leuke ochtend van te maken! U kunt zich hiervoor aanmelden bij de leerkracht van uw kind.
Vervoer voor groep 6/7 is inmiddels rond.
Wij zien uw reactie graag tegemoet.
Met vriendelijke groet, Anne Baars, Danique Jansen en Sander van Pijkeren.

