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 Vriend voor het leven 

In de Veertigdagentijd gaan we met de kinderen op weg naar 

Pasen. In de Bijbelverhalen die daarbij horen, hebben we dit 

jaar bijzondere aandacht voor Petrus. Petrus is een leerling 

en vriend van Jezus. Hij maakt van dichtbij mee wie Jezus is 

en wat hij doet. De weg die hij met Jezus gaat, is een weg vol 

wonderen en uiteindelijk ziet hij het grote wonder van Pasen: 

een leeg graf. God maakt een nieuw begin. 

 

 

‘Vriend voor het leven’ is ook 

het thema van deze weken. Met 

de kinderen denken we na over 

mensen die belangrijk voor ze 

zijn en hoe daarin vaak Gods 

Liefde doorschemert. God is een 

Vriend voor het leven.  

 

 

Het projectlied dat bij de verhalen hoort, is te vinden op de 

website www.kindopmaandag.nl. 

 

 

 Voorleesontbijt groep 1 en 2 

Vorige week donderdag hebben we het voorleesontbijt 

gehouden in groep 1 en 2. Er waren heerlijke krentenbollen 

en er was drinken voor alle kinderen. De moeder van Renske  

en Julian (groep 8 en 7) las voor uit het boekje ‘Een geit hoort 

erbij’. De familie van der Kolk heeft zelf een boerderij, dus 

dat paste helemaal in het thema. Heel erg fijn dat je dit voor 

ons wilde doen! Voor een filmpje van deze activiteit, klik hier. 

 

Luizencontrole 

Bij kinderen in groep 1 en 4-5 zijn luizen ontdekt en daarom 

worden deze groepen aanstaande maandag (15 februari) 

opnieuw gecontroleerd.  

 

Inloop Alles-in-1 

Dinsdag 16 februari is iedereen weer van harte welkom voor 

onze inloop. Vanaf 15.30 uur staan er allerlei werkstukken, 

boeken en crea-opdrachten klaar voor de tentoonstelling.  

De inloop duurt tot 16.15 uur. Graag tot dan! 

 

 

 Contactavonden 

Aanstaande woensdag en donderdag worden de 

contactavonden gehouden. Tijdens deze gesprekken krijgt u 

inzicht in het rapport en worden alle gegevens besproken. 

Inmiddels heeft iedereen een uitnodiging per mail 

ontvangen. Heeft u niets gekregen, dan graag even een 

berichtje naar de betreffende leerkracht.  

 

 

Schaaktoernooi 

Op woensdag 24 februari doet onze school mee aan het 

schoolschaaktoernooi bij de Hervormde Kapel. Vincent van 

Bart, Luuk Lohuis, Benjamin Menger en Anne Ruth 

Schotpoort zullen ons vertegenwoordigen. Kailie Schipper 

mag ook mee als eerste reserve. Heel veel succes, maar 

vooral plezier toegewenst tijdens het schaken! 

 

 

Middag vrij voor voorjaarsvakantie 

Vrijdag 26 februari begint de voorjaarsvakantie om  

12.00 uur. Iedereen is deze middag vrij.  

 

 

 

 

 

 

http://www.kindopmaandag.nl/
https://www.magisto.com/video/IFENZlJVCDFtXRBhCzE?l=vsm&o=i&c=e?utm_source=magisto&utm_medium=email&utm_campaign=producer_shared_movie
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Schoolgericht maatschappelijk werk 

De afgelopen periode is Sjoertje Rijlaars Dam onze 

schoolgericht maatschappelijk werkster geweest. Haar taak 

zal vanaf vandaag worden overgenomen door Gonny Derks. 

Een aantal lopende zaken zullen door Sjoertje worden 

overgedragen en sommige gesprekken zal ze zelf nog voeren. 

U kunt bij Gonny binnenlopen op de volgende data, ze zit dan 

op school in de eerste kamer van 11.00 tot 12.00 uur: 

18 februari  26 mei 

10  maart  9 juni 

31 maart  23 juni 

14 maart  7 juli 

12 mei 

Cool nature speeltuin G.H. Beensweg 

Als school zijn we door de gemeente Wierden benaderd met 

de vraag of we willen meedenken over het ontwerp voor een 

speelterrein voor kinderen aan de G.H. Beensweg. Het gaat 

om het gebied vanaf de rotonde tot en met het voetbalveldje 

met de doeltjes. Natuurlijk willen we meedenken! Uit iedere 

groep (vanaf groep 4) mogen er kinderen namens de klas de 

ontwerpen presenteren. Afgelopen dinsdag hebben we met 

Jan Kersten van 

bureau Niche naar 

het gebied gekeken 

en hij heeft ons iets 

verteld over het type 

speeltuin wat het 

moet worden. Het 

gaat om een cool nature speeltuin en de naam zegt het al: 

elementen van de natuur worden gebruikt om heerlijk te 

kunnen spelen. Plastic speeltoestellen zullen er dan ook niet 

te vinden zijn.  

Na deze inspirerende morgen gaan we in de groepen aan de 

slag om de mooiste ideeën te ontwerpen. Op donderdag 17 

maart gaan onze kinderen aan de hand van die ideeën een 

maquette maken. Bent u nieuwsgierig geworden? U bent van 

harte welkom bij de presentatie van de maquette op deze 

dag. Het tijdstip volgt nog. Voor foto’s kunt u op onze website 

kijken! 

Schoolfotograaf 

Op donderdag 16 juni zal er een fotograaf bij ons op school 

komen om van alle kinderen een portretfoto te maken. 

Daarnaast wordt er een mooie klassenfoto gemaakt en is er 

gelegenheid om met broertjes/zusjes op de foto te gaan. 

Schrijft u deze datum alvast in uw agenda? Meer informatie 

over tijdstip e.d. volgt later.  

 

Meester John 

Afgelopen donderdag is meester John naar Amsterdam 

geweest voor een second opinion. Daaruit blijkt dat de 

specialisten hem een chemokuur aanraden. De insteek is 

levensverlenging, want genezing lijkt niet mogelijk te zijn. 

Mocht de chemokuur niet meer werken, dan zou er ook nog 

plaatselijk bestraald kunnen worden. Meester voelt zich 

redelijk fit en is bijna elke dag op school. Dat vindt hij fijn, 

maar ook als school zijn we daar erg blij mee!  

Aanstaande dinsdag heeft hij een gesprek met de internist in 

Amsterdam om te kijken wanneer de chemokuren kunnen 

starten. Waarschijnlijk kan hij deze in Enschede volgen. 

Volgende week vrijdag zal hij worden geopereerd aan een 

tumor bij zijn sleutelbeen, daar heeft hij op dit moment last 

van.  

 

Groep 0 / instroomgroep 

Vanaf maandag 7 maart start groep 0 bij ons op school.  

Juf Margot zal les gaan geven aan deze groep. De ouders van 

desbetreffende leerlingen krijgen maandag een brief met 

meer informatie. Op vrijdag 26 februari zijn alle kinderen die 

op 7 maart starten welkom voor een ‘oefenmorgen’.  

Heel veel plezier toegewenst!  
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Schoolfruit week 7 

Aankomende week delen we de volgende producten uit aan 

onze kinderen: 

Dinsdag  paprika   

Woensdag  sinaasappel 

Donderdag peer 

 

 Belangrijke data  

15 feb.: 8.30 uur luizencontrole groep 1 en 4-5 

16 feb.: Inloop Alles-in-1 van 15.30 tot 16.15 uur 

17 feb.: Contactavond groep 1 t/m 7 

18 feb.: Contactavond groep 1 t/m 7 

19 feb.: Rapport mee naar huis 

19 feb.: Spel- en boekenplan groep 1 

24 feb.: Schoolschaaktoernooi om 14.00 uur 

24 feb.: MR-vergadering 

26 feb.: Kijkmorgen groep 0 

26 feb.: Alle kinderen om 12.00 uur, voorjaarsvakantie 

 

 

 


