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 Kom aan boord 

voor de zieken - voor de armen 

voor de mensen met verdriet 

voor het kind dat blijft proberen 

maar toch denkt: het lukt me niet 

voor de zwerver die moet zwerven 

en geen plek heeft waar hij hoort 

is er altijd nog die Ene en die roept: kom maar aan boord! 

 

kom aan boord 

ook voor jou is er een plekje  

waar je hoort 

laat de hoop niet langer varen 

kom aan boord 

sta niet doelloos aan de kant 

want er is een hart vol liefde  

pak die uitgestoken hand 

 

voor het meisje dat blijft denken 

alles gaat bij mij steeds mis 

voor de jongen die al vaker 

uit de boot gevallen is 

voor het kindje dat nog nooit  

van trouw of liefde heeft gehoord  

is er altijd nog die Ene en die roept: kom maar aan boord! 

 

 

Schoolreisjes groep 0 t/m 6 

Afgelopen dinsdag zijn de kinderen op schoolreisje geweest. 

Het was een enorm leuke dag! Foto’s kunt u binnenkort 

bekijken op de groepspagina op de website, op klasbord en 

binnenkort in het klassennieuws dat uitkomt op vrijdag 1 juli.   

 

 Schoolfotograaf 

Alle kinderen staan op de foto! Binnenkort krijgt iedereen  

een pasje mee waarmee u kunt inloggen op de website van 

Backx Fotografie. Daar kunt u de foto’s bestellen die u wilt 

hebben. Mocht u niet in de gelegenheid zijn geweest om een 

foto te maken met broertjes/zusjes, op de site kunt u data 

vinden waarop u naar de studio in Almelo kunt gaan om 

alsnog een foto te maken. 

   

Cool nature speeltuin 

Vanuit de gemeente zijn er afgelopen donderdag wat mensen 

geweest om ons een presentatie te geven. Tijdens de 

presentatie konden we de plannen zien voor de speeltuin aan 

de G.H. Beensweg. Wauw! De plannen zien er super uit! Het 

is mooi te zien dat er veel ideeën vanuit onze maquettes in 

zijn verwerkt. Inmiddels heeft ook de buurt de gelegenheid 

gekregen om de plannen in te zien. We hopen dat de bouw 

snel van start kan gaan.  

 
 

Schoolkamp groep 8 

Woensdag is het zover: Het langverwachte schoolkamp staat 

voor de kinderen van groep 8 voor de deur! Om de 

begeleiding rond te kunnen krijgen, zijn de kinderen van 

groep 0, 1 en 2 deze dagen vrij. Juf Sanne wordt vervangen 

door juf Roos en aan het begin van de week zal juf Miriam 

groep 7 lesgeven, zodat juf Elly mee kan op kamp. Verder 

gaan juf Liseth en juf Saskia mee.  

We wensen jullie erg veel plezier toe met elkaar! Vrijdag rond 

15.30 uur hopen we iedereen weer op school te zien. 
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Kijkmorgen nieuwe groep 1 

Woensdag 29 juni wordt de kijkmorgen georganiseerd voor 

de nieuwe groep 1. De leerlingen die voor 1 oktober 2015  

4 jaar worden, krijgen hiervoor maandag een uitnodiging per 

mail. De kinderen die na 1 oktober 2015 4 jaar worden, 

mogen komen kijken in de klas aan het begin van het 

schooljaar. Daarvoor wordt nog contact met u als ouders 

opgenomen. 

De kijkmorgen begint om 8.30 uur en duurt tot 12.15 uur. 

 

Studiedag leerkrachten 

Donderdag 30 juni hebben we als team een studiedag. 

Tijdens deze studiedag evalueren we het onderwijs van het 

afgelopen schooljaar. We bekijken samen de resultaten, maar 

ook bekijken we alle ingezette vernieuwingen. Alle kinderen 

zijn deze dag vrij. 

 

Schoolreisje groep 7 

Op vrijdag 1 juli gaat groep 7 op schoolreis naar Den Haag en 

Scheveningen. De informatiebrief met alle handige weetjes 

gaat binnenkort mee naar huis. We wensen jullie een leuke, 

zonnige dag toe! 

 

 
 

 

Contactavonden  

Op maandag 4 juli en dinsdag 5 juli worden de laatste 

contactavonden gehouden van dit schooljaar. Het gaat hierbij 

om de ouders van leerlingen uit groep 0 t/m 7. De uitnodiging 

kunt u maandag 27 juni verwachten.  

 

Opgave nieuwe leerlingen 

We willen u er aan herinneren dat we graag minimaal een 

jaar voordat uw zoon/dochter 4 jaar wordt, de opgave 

binnen krijgen. Alleen op die manier kunnen we plannen 

maken voor een eventuele instroomgroep. Kent u ouders 

met kinderen in uw omgeving die 2,5 tot 3,5 jaar oud zijn, 

geef het aan ze door! Een inschrijfformulier kunt u op school 

ophalen. 

 

Notulen MR-vergadering 

In de bijlage van deze nieuwsbrief kunt u de notulen van de 

afgelopen 2 MR-vergaderingen vinden.  

 

Herinnering: Enquête verkorte middagpauze 

Vorige week vrijdag hebben we u gevraagd of u een 
vragenlijst wilt invullen over het verkorten van de 
middagpauze. De enquête staat nog open tot en met 
maandag 20 juni. Klik hier voor de enquête.  
 
 

Oproep: nieuw ondergoed groep 1 en 2! 

We zijn nog op zoek naar nieuw ondergoed om te gebruiken 
in groep 1 en 2. Mocht u nog kleding van school thuis 
hebben, omdat uw kind dit heeft geleend, wilt u dit dan terug 
brengen? We zijn door onze voorraad heen! 
 
 
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOnYmghq_NAhWhKcAKHS2kC9MQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fmooistestedentrips.nl%2Fnieuws%2Fmini-break-in-nederland-den-haag&bvm=bv.124817099,d.d2s&psig=AFQjCNEt0cpeS_k5r5INYrERoPxz3GIM8A&ust=1466252412971127
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGibnNja_NAhWFLsAKHT2OCzwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.holland.com%2Fglobal%2Ftourism%2Farticle%2Fscheveningen.htm&bvm=bv.124817099,bs.2,d.d2s&psig=AFQjCNFV-CjQUPvxTgAAeY2SuLh3I_Cfxw&ust=1466254443005427
https://docs.google.com/forms/d/1_Z0ymir4h8iVBb_WOOUbERxZQJ4ZmG6SCDE8RE1S-Ro/viewform?c=0&w=1
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Schoolfeestdag 

Vrijdag 8 juli houden we onze 

schoolfeestdag. Een groep 

leerkrachten is druk bezig met de 

voorbereidingen om er voor te 

zorgen dat het een feestelijke 

dag wordt. 

Het thema deze feestdag is “Olympische spelen”. 

De kinderen mogen deze dag verkleed op school komen, het 
liefst passend bij het gekozen thema! 
Voor groep 1 t/m 4 zijn de schooltijden hetzelfde als normaal. 
We beginnen om 8.30 uur en om 12.00 uur zijn deze kinderen 
vrij. Voor de kinderen uit groep 5 t/m 8 is er een kleine 
wijziging. Omdat deze kinderen tussen de middag op school 
blijven, is iedereen vrij om 14.00 uur. Alle kinderen krijgen 
iets warms te eten op school. 
 
Vandaag hebben alle kinderen een brief meegekregen met 
daarbij een sponsorformulier. Ook kunt u de tijden vinden 
wanneer de sponsorloop wordt gehouden. U bent van harte 
welkom om de kinderen te komen aanmoedigen! 
 

 

Belangrijke data  

22 juni.: Groep 8 op kamp, gr 0 t/m 2 vrij 

23 juni.: Groep 8 op kamp, gr 0 t/m 2 vrij 

24 juni.: Groep 8 terug van kamp, gr 0 t/m 2 vrij 

29 juni.: Kijkmorgen nieuwe groep 1  

30 juni.: Studiedag leerkrachten, alle leerlingen vrij 

1 juli.: Schoolreisje groep 7 

1 juli.: Klassennieuws naar ouders 

4 juli.: Contactavond groep 1 t/m 7 

5 juli.: Contactavond groep 1 t/m 7 

6 juli.: MR-vergadering 

7 juli.: Rapport mee 

8 juli.: Schoolfeestdag! 

 

 

 

 


