
 

 

 

14 juni  2013 

Zegen mij op de weg die ik moet gaan 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt 
O God zegen mij alle dagen lang! 
 
Vader maak mij tot een zegen 
Ga mij niet voorbij 
Regen op mij met uw Geest Heer 
Jezus kom tot mij 
Als de Bron van leven 
Die ontspringt diep in mij 
Breng een stroom van zegen 
Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij 
 
Zegen ons waar we in geloof voor leven 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven 
Zegen om de ander tot zegen te zijn! 
O God zegen ons tot in eeuwigheid 
 
Vader maak ons tot een zegen 
Hier in de woestijn 
Wachtend op Uw milde regen 
Om zelf een bron te zijn 
Met een hart vol vrede 
Zijn wij zegenend nabij 
Van uw liefde delend 
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn 

Schoolreisjes. 
De afgelopen week zijn bijna alle groepen op 
schoolreis geweest. Het weer zat mee en de 
kinderen hebben enorm genoten. Ook willen we 
de Oudercommissie bedanken die het een en 
ander weer voor ons heeft geregeld. Top! 
Op dit moment is groep 7 nog onderweg. We 
hopen dat zij het ook mooi hebben in Den Haag. 

 

Inloop Alles-in-1. 
Dinsdag 18 juni houden we de laatste inloop van 
dit schooljaar van Alles-in-1. U bent van harte 
welkom in de school van 15.30 – 16.30 uur. Groep 
4 t/m 7 zullen de deuren openzetten deze middag. 
Groep 4 heeft gewerkt over ’Wat groeit er?’ In 
groep 5 kunt u dingen bekijken over het 
onderwerp Planten, groep 6 heeft gewerkt over 
Kleding en Sport en groep 7 heeft zich bezig 
gehouden met Kunst. U bent van harte welkom. 

 

 

 

 

 

Kamp groep 8. 
Onze groep 8 gaat vanaf woensdag 19 juni op kamp 
naar Giethoorn. Vrijdag 21 juni hopen we ze weer te 
begroeten. We wensen jullie een gezellig kamp toe! 

Contactavond groep 1 t/m 7. 
Maandag 24 juni en dinsdag 25 juni staat er weer een 
contactmoment gepland met alle ouders. De 
screeningsweken zitten er op en het is tijd om het 
schooljaar af te ronden. Tijdens deze contactavond 
krijgt u inzicht in het rapport van uw kind en worden de 
toetsresultaten besproken. De planning voor de 
contactavond krijgt u begin volgende week mee. 

Schoonmaakavond. 
Donderdagavond 20 juni vindt de schoonmaakavond 
plaats. In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen 
wie er mogen komen helpen. Nog even een 
herinnering: Kunt u niet, wilt u dan ruilen en dit 
doorgeven aan de leerkracht van de desbetreffende 
groep. 

Formatie 2013-2014. 
Gisteren heeft u de formatie van het volgend 
schooljaar per brief ontvangen. Hieronder kunt u in het 
kort vinden hoe de indeling er volgend jaar uit gaat 
zien: 

Groep 1 
Voor kerst: juf Sylvia en juf Miriam 
Na kerst: juf Sylvia en juf Marianne 
Groep 2 
Voor kerst:  juf Marianne en juf José 
Na kerst: juf Henriët en juf José 
Groep 3 
juf Wies en juf Irma 
Groep 4 
juf Herma en juf Jenny 
Groep 5 
juf Roos en juf Elly 
Groep 6 
meester Peter en juf Marieke 
Groep 7 
Voor kerst: meester John en juf Miriam 
Na kerst: meester John en juf Marianne 
Groep 8 
Juf Saskia en juf Marjan 

 

 

 

Schooljaar 2012-2013 



Vakantierooster. 
In de vorige nieuwsbrief stond het vakantierooster voor 
volgend schooljaar. Per abuis is de meivakantie niet 
genoemd. Ook de paasdagen zijn er tussen uit gevallen. 
Bij deze de juiste data: 
 
Herfstvakantie: 21 okt. t/m 25 oktober 2013 
Kerstvakantie: 23 december t/m 3 januari 2014 
Voorjaarsvakantie: 24 februari t/m 1 maart 2014 
Pasen / Goede Vrijdag: 18 april t/m 21 april 2014 
Meivakantie: 28 april t/m 5 mei 2014 
Hemelvaart: 29 mei en 30 mei 2014 
Pinksteren: 9 juni 2014 
Zomervakantie: 7 juli t/m 15 augustus 2014 

Vrije dagen 
Sint Maarten: 4 november 2013 
Teamscholing: 6 mei 2014  

Coördinator luizenmoeders. 
Zoals u eerder heeft kunnen lezen, heeft Hanny Velten 
aangegeven te stoppen met het coördineren van de 
luizencontroles. We zijn haar erg dankbaar voor al het 
gedane werk in de afgelopen jaren. Gelukkig is er 
iemand bereid gevonden om haar taak over te nemen. 
Jacquelien Dollen, moeder van Serena Dollen uit groep 
2, zal vanaf het nieuwe schooljaar de luizencontroles 
gaan coördineren. We zijn blij dat je deze taak wilt gaan 
vervullen op school en heten je van harte welkom. Veel 
succes! Haar telefoonnummer is: 574711 

 

Oudercommissie. 
Ook binnen de oudercommissie zal het een en ander 
gaan veranderen. Lydia van Steeg en Joanne Kolkman 
gaan de oudercommissie verlaten. We willen jullie 
enorm bedanken voor jullie inzet. 
Er komen dus twee plekken vrij en doen bij deze dan 
ook een oproep om u aan te melden. Lijkt het u leuk 
om zitting te nemen in de oudercommissie en mee te 
helpen met het organiseren van activiteiten op school, 
dan kunt u dit aangeven op school, bij juf Irma of bij de 
voorzitter van de oudercommissie, Esther Ooms. Haar 
telefoonnummer is: 576459. 

Informatie vanuit de gemeente Wierden. 
De gemeente Wierden heeft gevraagd het volgende 
onder uw aandacht te brengen.  
 
In de gemeente Wierden is, in samenwerking met het 
Jeugdsportfonds Overijssel, een lokaal Jeugdsportfonds 
opgestart.  

Wat doet het Jeugdsportfonds? 
Het jeugdsportfonds is een particuliere organisatie, die 
vindt dat alle kinderen moeten kunnen sporten. Het 
fonds betaalt de contributie en vergoedt de 
sportattributen tot een maximum van €225,- per 
kind/sportseizoen per 12 maanden. 

Wie komen in aanmerking? 
Kinderen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar die structureel 
willen sporten, maar gelet op de financiële situatie van 
hun ouders, dat niet kunnen. Bijvoorbeeld kinderen in 
gezinnen die leven van een bijstanduitkering, in de 
schuldsanering zitten of een inkomen hebben onder 
het sociaal minimum (maximaal 110%). Voor meerdere 
kinderen uit een gezin kan een aanvraag worden 
ingediend. 

Wilt u meer informatie over het doel, de formule van 
het jeugdsportfonds en de spelregels nalezen, dan kunt 
u op de volgende link klikken www.jeugdsportfonds.nl 

Belangrijke data.                                                                            
18 juni: Inloop Alles-in-1 
20 juni: Schoonmaakavond  
19-21 juni: Kamp groep 8 
24 juni: Weekopening 
24 juni: Contactavond gr 1 t/m 7 
25 juni: Contactavond gr 1 t/m 7 
26 juni: Rapport mee 
2 juli: Afscheid groep 8 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jeugdsportfonds.nl/

