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De laatste nieuwsbrief van 2018!
Wij wensen iedereen fijne kerstdagen en een heel succesvol
en liefdevol 2019. Fijne vakantie!

21 december:
Kerstviering leerlingen;
8:30-12:30 rapport 1
mee
22 december-6 januari:
Kerstvakantie

activiteiten plaats. Deze zijn sportief en

Vernieuwde websites
De websites van de Vestiging Gunning en de Daaf Geluk hebben een
opknapbeurt gekregen. Deze nieuwe lay-out moet beide websites
meer overzichtelijk maken en de uitstraling past meer bij de tijd van
nu. Voor leerlingen en personeel moet het makkelijker worden om in
te loggen op onder andere Magister, webmail etc. Er worden in de
komende weken nog wat zaken aangepast. Na de kerstvakantie moet
de nieuwe lay-out online zijn. www.daafgeluk.nl en www.gunningvgdg.nl

Rectificatie schoolgids
In de schoolgids is helaas een foutje geslopen in de vermelding van de
data van de meivakantie. De juiste informatie is als volgt: de
meivakantie is van 20-04-2019 t/m 5-5-2019

Dinsdag 8 januari:
personeelsuitje.
Leerlingen vrij vanaf
12.30
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Belangrijke
data:

Woensdag 16 januari:
inloopmiddag ouders
verzorgers 15.30-17.00
Donderdag 24 januari:
social media avond PG
(vestiging Planetenlaan)
Dinsdag 29 januari:
studiemiddag. Leerlingen
vrij om 12.30
Donderdag 31 januari:
start Proefwerkweek
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Veilig in het verkeer
Nu het ‘s ochtends donker is zien wij regelmatig leerlingen zonder goede verlichting op hun
fiets aankomen. Zeker in regenachtig weer zijn ze slecht zichtbaar in het verkeer. Misschien
is de Kerstvakantie een goed moment om nog even te controleren of uw kind veilig de weg
op kan.

Inloopmiddag
Op 16 januari 2019 is er weer een inloopmiddag voor alle ouders(s)/verzorger(s) van de Daaf
Gelukschool en Vestiging Gunning op de Daaf Geluk.
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Tijdens de inloopmiddag van 2 oktober jl. hebben de aanwezige ouder(s)/verzorger(s)
aangegeven dat er behoefte is aan voorlichting over gamen en gameverslaving.
Wij zijn verheugd te melden dat Brijder Jeugd op de inloopmiddag van 16 januari
voorlichting geeft over problematisch gamen. Deze middag start om 15.30-17.00 uur.
Geïnteresseerde ouder(s)/verzorger(s) kunnen zich hiervoor inschrijven. Collega’s zijn
natuurlijk ook van harte welkom.
Deze informatie komt in week 50 op de sites te staan.

Onze school is gezond
Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten
wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen.
Wij mogen ons 3 jaar lang gezonde school noemen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!
Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris
klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de
leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl,
betere schoolprestaties en minder schooluitval.
Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het thema certificaat welbevinden.
Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer
weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl
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Robotica
voor de bovenbouw HAVO van de Vestiging Gunning op de Daaf Geluk :
Een cursus waarbij we met behulp van een Arduino en Raspberry Pi
een introductie zullen geven in de wereld van de robots en de informatica.
7 januari starten wij het 10e uur
Interesse? Stuur een email naar j.borsboom@daafgeluk.nl.
Geef een toelichting waarom je mee zou willen doen.
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