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 Enorm bedankt! 

In de afgelopen weken hebben we als school enorm veel 

steun gekregen van u als ouders/verzorgers. We willen 

iedereen hier enorm voor bedanken. Het is ontroerend dat 

we zoveel kaarten, mailtjes en andere vormen van 

steunbetuigingen hebben gekregen. Ook een bijzonder 

woord van dank voor de leden van de OR is hier op z’n plaats.  

We hoefden maar iets aan te geven en er werd van alles 

geregeld. Fijn te merken dat we, ook op dit soort moeilijke 

momenten, echt samen school zijn.  

 

 

Avond over social media gemeente Wierden 

Alle kinderen en ouders/verzorgers van de groep 7 en 8 

hebben via de gemeente een uitnodiging gekregen om 

aanwezig te zijn bij een avond over social media. De avond 

wordt gehouden op dinsdag 5 april op de Passie. We bevelen 

dit van harte bij u aan! Ook zullen er namens onze school een 

aantal leerkrachten aanwezig zijn, zodat we kunnen napraten 

over dit onderwerp.  

Op donderdag 14 april wordt er nog een avond gehouden 

over loverboys, sexting en grooming. U kunt zich aanmelden 

voor beide avonden via www.wierden.nl/aanmelden. 

 

 Speeltuin G.H. Beensweg 

Op donderdag 14 april zullen we verder gaan met het 

bouwen van de maquettes voor de speeltuin aan de G.H. 

Beensweg. Mocht u belangstelling hebben om te kijken wat 

de kinderen bedacht hebben, u bent deze morgen vanaf 10 

uur welkom om de maquettes te komen bekijken! 

Schoolkorfbaltoernooi 

Volgende week donderdag en vrijdag wordt het 

schoolkorfbaltoernooi gehouden voor leerlingen uit groep 5 

en 6. Vanaf 16.00 uur is iedereen welkom bij Blauw-Zwart om 

onze kinderen aan te moedigen.  

 

Schoolvoetbaltoernooi 

Een paar dagen later staat het jaarlijkse 

schoolvoetbaltoernooi weer op stapel. Onze kinderen uit 

groep 7 en 8 zijn er al helemaal klaar voor! U bent ook hier 

welkom om alle teams aan te moedigen vanaf 16.00 uur op 

het sportpark. We wensen alle kinderen van groep 5 t/m 8 

veel plezier toe!  

 

 Finland ‘gangsters’ 

Van 13-16 april brengen juf Elly en juf Marianne samen met 

een aantal andere collega’s van onze vereniging een bezoek 

aan Finland. Ze reizen af naar de plaats Turku en gaan daar 

het onderwijs bekijken. Ze bezoeken daarvoor verschillende 

basisscholen en volgen een aantal workshops.  

 

Het onderwijssysteem is in Finland op een heel andere 

manier opgezet dan in Nederland. Er zijn weinig scholen voor 

bijzonder onderwijs, dat wil dus zeggen dat men daar 

‘inclusief’ onderwijs in de praktijk brengt. Basisprincipe in 

Finland is dat alle kinderen toegang moeten hebben tot 

hoogstaand onderwijs ongeacht hun (ethische) achtergrond, 

welzijn en niveau.  

Wanneer juf Elly en juf Marianne in Finland zijn, zal meester 

William Beltman de klas overnemen.  

Een hele goede reis toegewenst en we zien uit naar alle 

mooie verhalen!  
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Gezocht: waardeloos materiaal 

Op school gebruiken we veel 

materialen. Veel spullen 

worden aangeschaft bij 

winkels, maar ook u kunt 

voor ons spulletjes 

verzamelen! Heeft u 

bierdopjes, kurken, 

kartonnen doosjes, wc-rollen en ga zo maar door, dan mag u 

dit inleveren op school. We gebruiken de spullen voor de 

expressievakken. 

 

Ouderraad 

Aan het eind van dit schooljaar komt er ruimte vrij in de 

ouderraad. We zoeken mensen die zich praktisch willen 

inzetten voor de school. Lijkt het u leuk om zitting te nemen 

in de ouderraad en mee te helpen met het organiseren van 

activiteiten op school, dan kunt u dit aangeven op school, bij 

Saskia of bij de voorzitter van de ouderraad,  

Antoinette Kortenhoeven. Haar telefoonnummer is: 578160. 

We zoeken leden, maar ook iemand die penningmeester zou 

willen zijn.  

 

Vrijwillige contactavond 

Maandag 18 april wordt de vrijwillige contactavond 

gehouden. Als school nodigen we ouders uit om tussentijds in 

gesprek te gaan. Dit tussentijdse moment is bedoeld om 

vinger aan de pols te houden waar nodig. Mocht u zelf een 

gesprek met de leerkracht willen, dan kunt u dit bij de 

leerkracht van uw kind aangeven, persoonlijk of via de mail 

voor vrijdag 8 april. Op maandag 11 april worden de 

uitnodigingen verspreid.  

 

 

 

 

Schoolfruit week 14 

Aankomende week delen we de volgende producten uit aan 

onze kinderen: 

Dinsdag  appel   

Woensdag  komkommer 

Donderdag sinaasappel 

 

 Belangrijke data  

7 april.: Korfbaltoernooi voor groep 5 en 6 

8 april.: Korfbaltoernooi voor groep 5 en 6 

11 april.: Schoolvoetbaltoernooi 

12 april.: Schoolvoetbaltoernooi 

14 april.: Gebedsgroep om 13.30 uur op school 

18 april.: Anti-pestdag  

18 april.: Vrijwillige contactavond 

 

  

 

 


