
 

 

25 januari 2013 

Gewoon Bijzonder. 

Een man had een moestuin, vlak buiten de stad. Zijn 

buurman hield op het lapje grond daarnaast kippen. 

Omdat het hek kapot was, vernielden de kippen van de 

buurman de keurig verzorgde groentebedden in de 

moestuin. Wat moest hij nu doen? De gedupeerde 

tuinier nam een paar kippeneieren, ging naar zijn 

buurman en zei: “Jouw kippen leggen hun eieren in 

mijn moestuin, maar ik wil niet hebben wat niet van mij 

is. Alsjeblieft, hier zijn je eieren”. De volgende dag al,  

was het hek gemaakt. 

Hoe anders had het af kunnen lopen? Een alledaags en 

gewoon voorval, maar wel bijzonder mooi opgelost. 

Luizencontrole. 

We blijven druk met de luizen. Er druppelen nog steeds 

meldingen binnen. Ondertussen zijn de luizenzakken 

binnengekomen en proberen we een goede manier te 

vinden om ze efficiënt te gebruiken. U zult ze zeker zien 

hangen wanneer u de school binnenstapt. We blijven u 

vragen om alert te zijn en mocht u luizen aantreffen bij 

uw kind, dan graag een berichtje naar juf Sylvia.  

Themaweek met de kerken.  

Deze week zijn we druk bezig geweest met de 

themaweek. Ook is Hope4kids langs geweest. Zij 

hebben een presentatie gehouden in de school over 

het werk dat zij doen. Zondag zullen er in alle kerken 

diensten worden gehouden in het kader van de 

themaweek. U bent van harte welkom!  

Kerkenpad groep 7. 

U heeft het wellicht in de krant gelezen, maar groep 7 

is donderdagmorgen op bezoek geweest bij de Molukse 

kerk. Ze mochten rondkijken en allerlei vragen stellen. 

Voor een mooie foto, kunt u in de Tubantia kijken van 

vanmorgen. 

Welkom nieuwe leerlingen. 

We zien weer een aantal nieuwe gezichten in onze 

school. Bij deze willen we Feline Pot, Celeste del Grosso 

en Lenthe Brinks van harte welkom heten. Een goede 

schooltijd toegewenst! 

Geboren. 

In het gezin van familie van der Kolk is er op 12 januari 

een jongetje geboren. Hij heet Ruben en is het broertje 

van Renske en Julian.  

Ook bij Marcyano Manusama (groep 6) is er een 

broertje geboren op 20 januari. Hij heet Jéymaro.  

Beide gezinnen van harte gefeliciteerd!  

 

 

 

 

 

Herinnering open huis. 

Zaterdag 26 januari staat onze school van 10.00 tot 

12.00 uur open voor nieuwe gezinnen. Kent u ouders 

van kinderen in de leeftijd vanaf 2 jaar, wilt u ze hier 

dan op attenderen? 

Inschrijving nieuwe leerlingen. 

Voor alle ouders van kinderen die voor 1 oktober 2014 

vier worden, is er gelegenheid om ze op te geven, zodat 

wij onze plannen kunnen maken voor de komende 

schooljaren. De datum  voor inschrijving is dinsdag 29 

januari, van 19.00 – 20.00 uur in de hal van school. Wilt 

u de zorgpas van uw kind meenemen. Hiervan kan op 

school een kopie gemaakt worden.  

Kunt u deze avond niet, dan kunt u natuurlijk ook een 

inschrijfformulier op school vragen. U kunt het dan 

thuis invullen en later op school inleveren. 

Update juf Jenny. 

Intussen is er veel gebeurd bij juf Jenny thuis. Jurgen 

heeft zijn vierde kuur gekregen in het UMCG in 

Groningen. Hierna wachten nog twee kuren.  

Ouderbijdrage. 

Er zijn al veel ouders geweest die de ouderbijdrage 

hebben voldaan. Heeft u dit nog niet overgemaakt, dan 

willen we u vragen dit alsnog te doen. 

Voorleeswedstrijd WIerden. 

Woensdag 30 januari zal Marèll Waalderink onze school 

vertegenwoordigen tijdens de voorleeswedstrijd van de 

gemeente Wierden. Heel veel succes en plezier 

toegewenst! 

Nationale Voorleesdagen. 

In het kader van de Nationale Voorleesdagen komt 

mevrouw Gea Janssen van de plaatselijke bibliotheek 

een prentenboek voorlezen in groep 1. 

Zij leest het boek “Nog 100 nachtjes slapen”, 

geschreven door Milja Praagman. 

Dit boek is verkozen tot prentenboek van het jaar 2013. 

Mooi initiatief. 

Af en toe zien we mooie dingen in de school gebeuren. 

Zo ook het initiatief van Annelotte en haar zusje Iris: 
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‘Mijn zusje en ik hebben ons haar laten groeien voor 

het goede doel. Toen het lang genoeg was hebben we 

het afgeknipt voor Stichting Haarwensen. Deze 

stichting is voor kinderen die een ziekte hebben. Ze 

moeten medicijnen nemen en daardoor valt hun haar 

uit. Wij hebben ons haar afgeknipt, zodat ze daar 

pruiken van kunnen maken.’ 

Groeten, Annelotte en Iris Langkamp 

Belangrijke data.                                                                            

26 jan.:  Open huis van 10.00 tot 12.00 uur 

29 jan.:  Inschrijving nieuwe leerlingen 19.00 

                      tot 20.00 uur 

4 feb.: Weekopening 

5-6-7 feb.: Groep 8 heeft de CITO eindtoets 

7 feb.: ’s Middags alle leerlingen vrij i.v.m. 

  een studiemiddag van het team. 

13-14 feb.: Contactavond voor ouders groep 1 t/m 7 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


