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Perfect 
De boom bezag zijn groene zijn 
En sprak: 
“Precies de juiste kleur en vorm 
Hier ontbreekt geen tak” 
De woestijn keek om zich heen 
En zei” 
“Dit is de exacte hoeveelheid zand 
Er hoeft echt niets meer bij” 
De regenboog die zichzelf zag 
Merkte op: 
“Wat een kleuren, ik mis er geen één 
Dit is werkelijk de top” 
De zee tuurde de golven af 
En riep: 
Elke druppel die is op zijn plek 
En zuchtte diep” 
En jij kind, als ik naar je kijk 
Met talenten onontdekt 
Zoals je bent en wat je ook wordt 
Jij bent perfect 
 
Van: Chris Lindhout 

 

Afscheid  

Inmiddels heeft Rory Kolkman afscheid genomen van 
zijn juffen en van de kinderen van groep 2. We denken 
dat Rory beter tot ontplooiing komt op het Mozaïek, in 
Almelo. Rory, een heel goede tijd en heel veel toe 
gewenst op je nieuwe school. 

Screeningsweek CITO 

De afgelopen week zijn we gestart met de diverse CITO 
toetsen, die horen bij het einde van een schooljaar. 
Ook volgende week zullen er nog toetsen worden 
afgenomen. De resultaten zullen we met u bespreken 
bij volgende contactavonden. 

Luizencontrole. 
Op dit moment zijn we luizenvrij. Dat is erg goed 
nieuws. We hopen dit zo te houden, dus vragen u alert 
te blijven en te blijven kammen. Mocht u toch iets 

aantreffen, dan kunt u contact opnemen met juf Sylvia 
(gr 2). 

Reshare. 
De opbrengst van de vorige inzamelactie is 240 kilo. 
Dank voor het inleveren! 

Operatie juf Saskia. 
Gelukkig is de operatie aan de schouder van juf Saskia 
goed verlopen. Na de ingreep werd duidelijk, dat juf 
Saskia behoorlijk wat tijd voor herstel nodig heeft. De 
komende 6 weken mag ze haar arm totaal niet 
belasten/ gebruiken. Gelukkig is juf Marloes Mensink er 
om het ziekteverlof van juf Saskia in te vullen.  Juf 
Marjan is er dan op de donderdag en de vrijdag. Juf 
Saskia verwacht snel weer aan de slag te kunnen in 
groep 7. Beterschap gewenst! 

Blessure juf Elly 

De dag van de Koningsspelen was erg geslaagd, maar 
juf Elly heeft er een vervelende knieblessure door 
opgelopen. Iets te fanatiek meegedaan met de rugby 
clinic……gelukkig is ze wel weer op school, al zal er nog  
een onderzoek moeten plaats vinden. 

Schoonmaakavond 

Zoals aangegeven staat in de jaarkalender is er 
donderdag 20 juni  een schoonmaakavond. 

In januari heeft u hierover een brief ontvangen. Een 
deel van u heeft in januari geholpen met het 
schoonmaken van de lokalen. Volgens onze lijsten 
staan voor 20  juni de volgende ouders ingedeeld ( we 
noemen voor alle duidelijkheid de naam van de leerling 
van wie we een ouder/ verzorger verwachten). 

Groep 1: Nathaniël Langenhof, Jaimy Maassen vd Brink, 
Luther Nijhoff, Stijn Schipper, Alissa Waanders en 
Jochem Wiegel 

Groep 2: Aaron Kortenhoeven, Kars Lohuis, Lotte 
Ooms, Sanne Tempert, Mariam Thaik-Sarsab, Jarnick 
Veneman, Guusje Wessels, Daniël Wind en Luca Rikkert 

Groep 3: Job Lohuis, Ruben Lubbers, Anouk vd Riet, 
Kailie Schipper, Marit Timmerman en Arjen Veneman 

Groep 4: Anne-Ruth Schotpoort, Iris v. Steeg, Heleen 
Tempert, Martijn Treep, Sanne Velnaar, Rose Wobben 
en Femke Wolters 

Groep 5: Demi Pril, Saphira Rumawatine, Rhodé 
Sahertian, Britt Schippers, Jelle Waalderink, Cynthia 
Westerink, Daan Willems en Jasper Woolderink 

Groep 6 :Annelotte Langkamp, Marcyano Manusama, 
Meike Mol, Dièmo Nijland, Jochem Pape, Damla 
Sarialtun, Luuk v Schijndel en Susan Veneman 
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Groep 7: Quinten Kroon, Indy Lammertink, Thijs 
Meijerink, Amber Rouweler, Dave Schuttevaar, Marten 
Stoopendaal, Ellemieke v.d. Velde, Hermen Waanders 
en Sofieke Weening 

Groep 8: Marlieke Menger, Merel Ooms, Julian 
Seppenwoolde, Yvette Slettenhaar, Marc Smalbrugge, 
Niek Smelt, Stephanie Velten en Ralph Weghorst 

Natuurlijk is het mogelijk dat u de vorige keer geruild 
hebt met een andere ouder, we gaan er dan vanuit dat 
die ouder deze avond aanwezig zal zijn. Kunt u deze 
avond niet aanwezig zijn of zijn er voor u 
omstandigheden waardoor u niet kunt helpen, wilt u 
het dan even melden bij de leerkracht van uw 
zoon/dochter? We hopen we met elkaar de lokalen 
goed kunnen opfrissen. Alvast hartelijk dank voor uw 
inzet en uw tijd! 

 

Korfbaltoernooi. 

Op maandag 27 mei en dinsdag 28 mei deden groep 5 
en 6 mee aan schoolkorfbal. Team 2 zat in de halve 
finale, maar met pech hebben we die verloren met 2-1. 
Daardoor zijn we niet in de finale gekomen. We hadden 
niet verwacht dat we in de halve finale zijn gekomen! 
Het waren 2 zonnige dagen geworden. We hopen dat 
we over 2 jaar kampioen worden!!! Met vriendelijke 
groet: Annelin Groot Baltink en Anna Dasselaar 

Het begon allemaal op maandag 27 mei. De eerste 
wedstrijd ging het al gelijk goed. Gelijk met 1-0 
gewonnen. De tweede wedstrijd ging het beter, met  4-
0 gewonnen! De derde wedstrijd was 0-0. De vierde 
wedstrijd was het 2-1 gewonnen. De volgende dag was 
het weer een stap verder naar de finale. De eerste 
wedstrijd hadden we verloren met 1-0.  Maar de 
tweede ging het wel wat beter, gelijk gespeeld. Met 0-0 
toen toch nog in de kwart finale gekomen, 3-1 verloren. 
Gemaakt door: Kristel en Luuk 

Ik eet het beter 

Donderdag had groep 8 het Eet Beter Project. Alle 

kinderen van groep 8 bleven tussen de middag op 

school eten. We kregen een lunch aangeboden door de 

Albert Heijn. Alle  kinderen van groep 8 moesten een 

poster tekenen. De mooiste werd uitgekozen en 

daarmee kon je de lunch ophalen. Het had te maken 

met de schijf van vijf. We hebben geleerd dat we 

gevarieerd moeten 

eten, want dat is 

het gezondst. 

Anne en Marèll 

 

Wandelvierdaagse. 

Vanaf dinsdag 4 juni vindt de wandelvierdaagse plaats. 

We wensen iedereen veel plezier met hun deelname. 

Schoolreisjes. 
Hierbij alle informatie over de verschillende locaties, de 
vertrek- en aankomsttijden van de schoolreisjes. Alle 
leerlingen, veel plezier! 

- Groep 3 & 4 ( dinsdag 11 juni) 
Bestemming: Drouwenerzand 
Vertrek  bij school                   : 09.00 uur                 
Aankomst  bij school              :  15.30 uur  

- Groep 5 & 6 ( dinsdag 11 juni) 
Bestemming: dierentuin Emmen 
Vertrek bij school                   : 09.00 uur 
Aankomst bij school               : 16.15 uur 

- Groep 1 & 2 ( donderdag 13 juni) 
Bestemming: Giga Konijnenhol 
Vertrek bij school                  : 09.00 uur 
Aankomst bij school    : 15.00 uur 

Studiedag leerkrachten. 
Woensdag 12 juni zijn alle leerlingen vrij i.v.m. een 
studiedag voor onze leerkrachten. Deze dag wordt 
besteed aan een terugblik op het afgelopen schooljaar 
en een blik vooruit op het volgende schooljaar. 
Grotendeels zal de dag in het teken staan van 
handelingsgericht werken; In een van voorgaande 
nieuwsbrieven heeft u kunnen lezen over het werken 
met een groepsplan. Een overzicht waarin alle 
leerlingen worden opgenomen, met hun eigen doelen 
en een omschrijving van de manier waarop de kinderen 
het best leren. We hebben het afgelopen jaar 
“gedraaid” met een groepsplan voor het vak rekenen. 
Dit plan gaan we evalueren om voor het komende 
schooljaar weer een nieuw en effectief plan te kunnen 
maken. Tegelijk hebben we kunnen oefenen met het 
maken van een groepsplan. Dat zal ons helpen om 
volgend schooljaar naast rekenen ook voor lezen de 
groep te bedienen met een dergelijk plan. Door zo te 
werken, proberen we aan te sluiten bij alle kinderen; 
zowel de kinderen die moeite hebben met de stof, 
alsook de kinderen die wel wat meer uitdaging aan 
kunnen. Zorg en aandacht voor elk kind, zou je kunnen 
zeggen. Ons uiteindelijke doel is het borgen van een 
goede kwaliteit van onderwijs en kinderen met (leer-) 
problemen op de basisschool in hun eigen vertrouwde 
buurt te houden. Roept het een en ander vragen bij u, 
loop dan gerust even binnen. We staan u ten allen tijde 
graag te woord.  

MR. 
Het verslag van de vorige vergadering wordt als bijlage 
toegevoegd. 



 

Vakantierooster 2013-2014. 

 
(Vakanties  zijn zoveel mogelijk geconformeerd aan de 
Wierdense scholen) 
Herfstvakantie 21 okt 2013  - 25 okt 2013 
Kerstvakantie 23 dec 2013 - 3 jan 2014 
Voorjaarsvakantie 24 feb 2014 - 1 mrt 2014 
Hemelvaart 29 mei en 30 mei 
Pinksteren 9 juni 
Zomervakantie 7 juli 2014  - 15 aug 2014 
 
Vrije dagen   
St. Maartensdag 4 nov 2013 
Teamscholing 6 mei 2014 

 
 

Belangrijke data.                                                                            
3 juni: Weekopening 
11 juni: Schoolreis gr. 3 t/m 6 
12 juni: Werkdag voor de leerkrachten, alle lln vrij 
13 juni: Schoolreis gr. 1 en 2 
14 juni:  Schoolreis gr. 7 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


