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Kreet van de week

Naar inhoud

Vanuit het team
Juf Daniëlle Mensing, onderwijsassistent van de groepen 0/1, gaat na de meivakantie met
zwangerschapsverlof. Wij wensen haar een goede tijd toe, voordat ze bevalt van haar tweede kindje.
We hebben voor Daniëlle een tijdelijke vervanger gezocht en gevonden in de persoon van juf Lise de
Wilde.
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Deze week kwam ook het bericht binnen dat juf Harmina Manenschijn m.i.v. 1 augustus 2018 de nieuwe
directeur wordt van de Beatrixschool in Rijssen. Op dit moment werkt Harmina al als interim-directeur
op de Beatrixschool en daar zal ze na de zomervakantie dus blijven. We willen Harmina van harte
feliciteren met haar benoeming! Voor ons als school betekent dit dat we op zoek moeten gaan naar een
nieuwe intern begeleider voor de groepen 7 en 8.
Naar inhoud

Betaaldag schoolreizen
Maandag 7 mei is de eerste betaaldag voor de schoolreizen. Dit is de eerste maandag na de
meivakantie. We willen u vragen het geld in te leveren bij de groepsleerkracht in een gesloten envelop
met de naam en de groep van uw kind erop. Hieronder ziet u de prijzen per schoolreisje.
Groep
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Bestemming
Kinderboerderij Dondertman Holten
Met Bello naar de Borkeld en de Poppe
Giga Konijnenhol, Beerze
Flierefluiter Raalte
Apenheul Apeldoorn
De Waarbeek Hengelo
Openluchtmuseum Arnhem
Avonturenpark Hellendoorn
Kamp Lemele

Prijs
€ 8,00
€ 9,00
€ 16,00
€ 17,50
€ 23,00
€ 22,50
€ 24,50
€ 15,50
€ 57,50

Naar inhoud

Luizencontrole
Op maandag 7 mei is er weer een hoofdluiscontrole. Wilt u uw kinderen zonder
gel/strikjes/vlechtjes naar school laten komen? Dat maakt het controleren een stuk
makkelijker. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!
Naar inhoud

Studiedag onderbouw
Terwijl de kinderen van de locatie ‘De Stroekeld’ heerlijk een
vrije dag hadden, hebben de leerkrachten van de groepen 1 t/m
4 afgelopen woensdag een scholingsdag gehad. Ze hebben
zich georiënteerd op de plaats van het spel in het
onderwijsaanbod. Dit hebben ze gedaan onder leiding van twee
docenten van Hogeschool Saxion.
Om de ontwikkeling te stimuleren, wordt er bij de kleuters al
veel gespeeld in hoeken en tijdens andere activiteiten. We willen
kijken of we dit naar andere groepen kunnen uitbreiden.
Naar inhoud
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Fancy Fair
Op woensdag 13 juni houden wij met onze school een Fancy Fair. We hebben twee doelen gekozen
waar de opbrengst (50%/50%) naartoe zal gaan.
Het eerste doel is een project in Kenia genaamd: ‘Feed The Children’. Dit is een organisatie die zich inzet
voor kansarme jongeren. Hun visie is: ‘Create a world where no child goes to bed hungy’. Eén van de
landen waarin zij werken is Kenia. Hier voorzien ze, in Nairobi, de kinderen van gezond drinkwater, eten,
ondersteuningsprogramma’s, onderwijs en voor sommige kinderen onderdak. Veel van deze kinderen zijn
gehandicapt, want in Kenia tel je met een handicap niet mee.
Het tweede doel is voor onze eigen school. We willen graag speelgoed aanschaffen dat de leerlingen o.a.
binnen kunnen gebruiken tijdens regenachtige pauzes, maar u kunt ook denken aan ballen voor op het
schoolplein.
We hopen natuurlijk op een grote opkomst en op een mooie opbrengst. Er zal van alles te doen zijn op de
beide locaties en er vallen leuke prijzen te winnen. We hopen dat het een leuke middag wordt waar
ontmoeting en gezelligheid centraal staan. U komt toch zeker ook?
Naar inhoud

Kalender
27 april t/m 6 mei
7 mei

Meivakantie
Betaaldag 1 schoolreizen en kamp

7 mei
10 mei en 11 mei

Hoofdluiscontrole
Hemelvaartsdag en vrije dag

15 mei
16 mei

Dyslexie belevingsavond
Oudergebedsgroep

16 mei
17 mei

Pinksterviering groepen 0 en 0/1 in de Ark
Pinksterviering groepen 1/2 en 2 in de Ark

21 mei
23 t/m 25 mei

Tweede Pinksterdag
Kamp groep 8b, groepen 0d, 0/1a en o/1b zijn vrij

28 t/m 30 mei
30 mei t/m 1 juni

Kamp groep 8a, groepen 0/1c, 1/2d en 1/2e zijn vrij
Kamp groep 8c, groepen 2a en 2b zijn vrij

29 mei t/m 1 juni
11 juni t/m 13 juni

Wandelvierdaagse Rijssen
Streetwise ANWB

13 juni

Fancy fair

Naar inhoud
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