INFO
Informatiebrief maart 2019
Afvalopruimactie
Op 4 april 2019 nemen de klassen 3 en 4 deel aan een afvalopruimactie
in Kranenburg. Een moeder van onze school (mevrouw de Bruijn –
moeder van een kind uit de 3a) is de initiatiefnemer. Mocht u mee willen
werken aan de actie, kunt u zich melden bij de klassenleraar/lerares. De
afvalopruimactie wordt samen met enkele kleuterscholen en de EuregioRealschule georganiseerd. Het doel is, bewustzijn voor het milieu te
ontwikkelen. Daarnaast verheugen we ons op de ontmoetingen tussen
de kinderen van de basisschool, de kleuterschool en de Realschule. Om
ongeveer 11 uur ontmoeten de groepen elkaar bij het gemeentehuis om
het afval in te leveren. Het zou leuk zijn wanneer u kort kwam kijken.
Bouwwerkzaamheden
In de paasvakantie wordt de OGS verbouwd, daarom vragen we u en uw
kinderen ervoor te zorgen, dat uiterlijk op 11 april 2019 alle spullen uit de
garderobe mee naar huis genomen zijn. Op 12 april vindt bij wijze van
uitzondering een “pantoffel vrije dag” plaats.
Lentefeest
Op 12 april vieren we in het 1e uur een klein lentefeest met alle kinderen
van onze school. De ouders van de E-klassen zijn van harte welkom.
Jekits zal voor de huidige eerste klassers in schooljaar 2019/2020
verder plaatsvinden. Op 12 april zal de keyboardgroep en de gitaargroep
op het lentefeest laten horen, wat ze in de afgelopen tijd geleerd hebben.
Ook bestaat er de mogelijkheid om meneer Dieckmann (directeur van de
muziekschool) vragen te stellen over het Jekits-project.
Kiss- and ridezone
Weer wil ik iedereen wijzen op het gebruiken van de kiss-and ridezone.
Deze week nog ontstond er een gevaarlijke situatie op de plek waar de
bussen draaien. Ouders draaien hun auto tussen de bussen door, daar
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waar de kinderen instappen. Mocht dit nog een keer gebeuren, zijn wij
genoodzaakt dit bij de politie te melden.

De eerste bouwwerkzaamheden op onze school beginnen in de
paasvakantie:
De keuken wordt uitgebreid, een tussenmuur in de bibliotheek wordt
opgetrokken en twee buitendeuren gerealiseerd. Zoals u weet vindt er in
de paasvakantie geen opvang plaats in de OGS. Er wordt een
„noodgroep“ aangeboden. Mocht u aangewezen zijn op opvang, kunt u
contact opnemen met school. De noodgroep wordt vooralsnog
ondergebracht in „Trainstop“ (Jugendheim am alten Bahnhof).
In de zomervakantie wordt begonnen met verdere aan-en
ombouwwerkzaamheden. We zijn blij dat het eindelijk begint. En danken
de politiek in de gemeente, die zich erg voor onze school heeft ingezet.
Koningsspelen
Op vrijdag 3 mei 2019 vinden de koningsspelen op onze school plaats.
Om 8.40 uur begint deze sport- en speldag met de openingsdans van de
koningsspelen 2019 “Pasapas”. Om 12.25 uur sluiten we de sportdag
samen af met de prijsuitreiking. Voor deze dag zijn we afhankelijk van de
hulp van ouders. Mocht u het leuk vinden om op deze dag kinderen te
begeleiden, te helpen bij de verschillende spellen of de snacks te
verzorgen, kunt u zich bij de klassenleraar/lerares aanmelden.
Projectdagen
Iedere 2 jaar vinden op onze school projectdagen plaats. Dit jaar van 27
mei – 29 mei 2019 met het thema:
Landkinder leben cool! Gemeinsam für die Zukunft
Maandag en dinsdag hebben de kinderen afhankelijk van hun groep 4 of
5 uur les, aansluitend is opvang in de OGS mogelijk. Woensdag zullen
de kinderen vanaf 13 uur hun resultaten presenteren. Mocht u groepen
willen helpen in deze projectdagen, kunt u zich melden bij de
klassenleraren/leraressen.
Ouderschapsverlof
Zoals u misschien al gehoord heeft, meneer Lichtenberger na de
geboorte van zijn kind (ongeveer vanaf pasen) twee maanden
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ouderschapsverlof. Meneer Rehm zal meneer Lichtenberger als
klassenleraar vervangen (voor de zaakvakken en Duits). Mevrouw
Zeitheim zal samen met meneer Evens het vak rekenen vervangen.

herinnering – belangrijke data (zie ook: gs-kranenburg.de)
25-03- tot 05-04-2019

03-04-2019

Alle E-Klassen brengen in deze periode een bezoek
aan de boerderij „Richtersgut“ van mevrouw Nissing.
Wij feliciteren mevrouw Nissing met het behalen van het
certificaat „Bauernhof Erlebnispädagogin“.
Schulpflegschaftstreffen om 19.30 uur in de lerarenkamer
„Afvalopruimactie“ van de klassen 3 en 4 in het 3e en 4e
uur, ouders zijn van harte welkom.
Schulkonferenz om 19.30 uur

04-04-2019
10-04-2019

15-04-2019 tot 26-04- paasvakantie
opvang in de OGS beperkt mogelijk (noodgroep)
2019
01-05-2019

Feestdag, geen school, OGS gesloten

03-05-2019

Koningsspelen: we hebben uw hulp nodig!!!

08-05-2019

Afsluiting van de Lesekönig-wedstrijd voor de klassen 3a
en 3b
100-jarig bestaan van de St- Elisabeth-Kindergarten, wij
vieren mee!
projectdagen: Landkinder leben cool – gemeinsam für die
Zukunft Les van 7.55 uur tot 11.25 uur of 12.25 uur, op woensdag
van 13 uur tot 14.30 uur presentatie van de resultaten.
Feestdag, geen school, OGS gesloten

19-05-2019
27-5 tot 29-5-2019

30-05-2019
31-05-2019
8-6- 2019 tot
11-06-2019
13-06-2019

Vrije dag, geen school, OGS geopend
Doodle-Abfrage OGS!!
Pinkstervakantie , OGS is op 11-06 geopend DoodleAbfrage!!
nieuwe Radfahrtraining klas 1-3 (fiets mee naar school)

datum!!!!
20-06-2019

Feestdag, geen school, OGS gesloten

23-06-2019

Koor van klas 3 en 4 zingt op de Stüppkesmarkt in
Kranenburg
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Schoolkamp van de klassen 3a en 3b

24-06-2019 tot
26-06-2019
26-6- 2019

Informatieavond voor nieuwe schoolkinderen

02.07.2019

E-Klassen: dierentuinbezoek Krefeld
klas 3-4 bezoek aan het Openluchtmuseum in Arnhem

aangepaste datum!!

„Schnupperbesuch“ van de Vorschul-Kindergartenkinder
in hun nieuwe klassen
rapportuitgifte klas 1-3
Doodle-Abfrage!!
Afscheid van de 4e klassen, einde van de lessen om
11.25 uur, Noodgroep: OGS
Laatste schooldag
Doodle-Abfrage!!
Begin van de zomervakantie
Ferienbetreuung van 15-07-2019 tot 02-08-2019 en op
27-/28-08-2019 möglich Doodle-Abfrage!! OGS

4-7-2019
8-7-2019
11-7-2019
12-7-2019
15-7-2019

Dank u voor uw interesse en medewerking.
Met hartelijke groet,
Charlotte Giesbers
P.S.: U vindt alle informatie ook op onze website (www.gs-kranenburg.de).

