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Luizencontrole
Gisteren hebben we de laatste luizencontrole gehad voor dit
schooljaar.
Luizenmoeders bedankt! Komt u volgend jaar weer helpen,
zodat we ook dan weer luisvrij blijven?!

Buitenbios
Wij zijn verheugd om hierbij het programma bekend te
kunnen maken van de 3e BuitenBios Duiven.
Deze zal gehouden worden op 26 mei as. op het Remigiusplein te Duiven. Zoals gebruikelijk is de toegang gratis.
De weersverwachting zal vast gunstig zijn.
Wellicht kunt u het programma vermelden in uw maandschema.
14.00 uur:
15.30 uur:
17.00 uur:
18.45 uur:
20.45 uur:

Dikkertje Dap
Hotel de grote L
Frozen.
Murder on the Oriënt Express
Pirates of the Caribbean – Salasar’s Revenge.

We hopen veel kinderen, maar ook hun ouders te bereiken en aan te moedigen tot een bezoek. We danken u hartelijk.
Stef Schaap,
Namens:
Stichting SPOED
Stichting zo!Diva
Filmhuis “Bij Bert”.

Agenda
Vrijdag 18 mei: groepen 1-2 vrij
Maandag 21 mei: 2e Pinksterdag, hele IKC vrij
Vrijdag 25 mei: Avonturendag IKC Het Klokhuis (zie ook de Special Edition bij de mail)

Jeugdambassadeur Méér Muziek in de Klas
Wil jij een jaar lang Jeugdambassadeur worden?
En waarvan dan wel? Nou, van Méér Muziek in de Klas De Liemers.
Wat is Méér Muziek in de Klas De Liemers?
We willen dat leerlingen van groep 1 t/m 8 op alle basisscholen in de
Liemers goed muziekonderwijs krijgen. Dit willen we in 2020 voor elkaar krijgen. Maar dit kunnen we natuurlijk niet alleen. Daarom hebben we jouw hulp nodig!
Naar wie zijn we op zoek?
Ben jij tussen de 8 en 11 jaar? Vind jij muziek in de klas supertof? En
kan jij uitleggen waarom muziek in de klas zo belangrijk voor je is? Dan
zijn wij op zoek naar jou!
Wat doet een Jeugdambassadeur?
Je bent aanwezig bij officiële momenten van Méér Muziek in de Klas De Liemers.
Het allereerste moment is op woensdag 27 juni a.s. Dan wordt het zogeheten 2e samenwerkingsconvenant van Nederland Méér Muziek in de Klas getekend. In dit convenant, een overeenkomst tussen o.a. muziekschool, basisscholen, gemeenten, muziekverenigingen, is vastgelegd hoe we muziekonderwijs beschikbaar
maken voor alle basisschoolleerlingen in de Liemers. De ondertekening vindt plaats tijdens een feestelijk programma in Het Musiater. De Jeugdambassadeur tekent namens alle kinderen het convenant.
Wat levert het je op?
Je hoeft het natuurlijk niet voor niks te doen. Je krijgt een mooie prijs én eeuwige dankbaarheid van Méér Muziek in de Klas De LiemersJ.
Dus..
Lijkt dit je wel wat? Meld je dan nu aan! Wie weet ben jij een jaar lang de eerste Jeugdambassadeur Méér
Muziek in de Klas de Liemers.
Aanmelden
Stuur vóór vrijdag 8 juni a.s. een email naar info@liemerskunstwerk.nl met je naam, leeftijd, school, telefoonnummer en waarom jij geschikt bent om deze belangrijke taak als Jeugdambassadeur te vervullen.

Samenloop voor Hoop
In het weekend van 8 en 9 september staat er een bijzonder evenement gepland, de SamenLoop voor Hoop De Liemers. Tijdens deze SamenLoop zal er
zoveel mogelijk geld bijeen worden gebracht voor wetenschappelijk kankeronderzoek. SamenLoop voor Hoop is een prachtig wandelevenement waarbij
teams in estafettevorm 24 uur lang in het Horsterpark in Duiven wandelen.
De 24 uur staat symbool voor de voortdurende strijd tegen kanker.
Kids in actie met de KinderLoop
Tijdens de SamenLoop laten we zien dat er hoop is en wordt het leven gevierd. Naast allerlei optredens, een gezellige braderie en veel activiteiten
voor kinderen is er op zondag 9 september om 11:00 uur een KinderLoop. De KinderLoop duurt 24 minuten.
Helaas krijgen er in Nederland ongeveer 550 kinderen per jaar kanker en via deze speciale wandeling van 24
minuten kunnen kinderen zich inzetten voor het goede doel en kunnen we heel bewust stilstaan bij alle kinderen in Nederland die kanker hebben of ermee te maken hebben gehad. Kinderen mogen vooraf acties organiseren om geld in te zamelen, via een sponsorkaart of de zelfbedachte actie. Bij deelname ontvangen zij de
uitgebreide informatie en een leuke attentie!
Meedoen
Bent u enthousiast, dan kunt u uw kind aanmelden. Voor uitgebreide informatie of aanmelden mailen naar
kinderloopdeliemers@gmail.com en kijk op onze speciale Facebookpagina Samenloop voor Hoop De Liemers.
Samen met de kinderen maken wij er een fantastisch evenement van!

Van de BSO
In de vakantie zijn we naar de gymzaal in Groessen geweest om daar ‘10 tellen in de rimboe’ te doen. De kinderen hebben zelf een aantal verstopplekken gemaakt en vervolgens fanatiek meegedaan met verstoppen. Ze
konden er geen genoeg van krijgen!

