
 

 

 

19 mei 2011                                                                               

MR.                                                                                     

Vorige week heeft u informatie ontvangen 

over de verkiezing voor de MR. Hans Schipper 

en Jan Lubbers hebben zich kandidaat gesteld.  

Zoals vermeld kunt u volgende week (week 

21) uw stem kenbaar maken door het groene 

strookje in de stembus te deponeren. Dit is de 

brievenbus in het halletje bij de voordeur 

met de rode hand erop. 

Welkom                                                                  

In groep 1 zijn vier nieuwe kinderen gestart. 

Daniel Wind, Guusje Wessels, Evelien Lubbers 

en Mariam Thaik Sarsab heten we hartelijk 

welkom. We hopen dat jullie je snel thuis 

zullen voelen en wensen jullie een goede 

Sjaloomtijd toe bij ons op school. 

Schoonmaakavond                                          

Maandag 9 mei is er weer flink gepoetst. Veel 

ouders  die op de lijst stonden waren present. 

Allemaal heel hartelijk bedankt. Het ziet er 

weer fris en schoon uit. 

Schoolreizen en kamp                                         

Het lijkt nog ver, maar de afspraken zijn 

allemaal al gemaakt. Op donderdag 23 juni 

gaan de groepen 1 t/m 6 op schoolreis. Groep 

1 en 2 gaan naar de Flierefluiter in Raalte. De 

kinderen hoeven pas om 9.00 uur op school te 

zijn en hoeven niks mee te nemen. Om 15.00 

uur worden ze weer op school verwacht. 

Groep 3 en 4 gaan naar Plopsaland in 

Coevorden. Ook deze kinderen hoeven geen 

tas mee te nemen. Ze moeten wel op de 

gewone tijd op school komen. De bus vertrekt 

om 9.00 uur. Om 16.00 uur worden ze weer 

terug verwacht. Groep 5 en 6 gaan naar de 

dierentuin in Emmen. Ook zij vertrekken om  

 

 

 

9.00 uur en zullen om 17.00 uur terug zijn. Zij 

mogen wel extra drinken en snoep meenemen 

als ze dat willen.  Groep 7 gaat op vrijdag 1 juli 

met de trein naar den Haag. Zij krijgen van de 

leerkracht nog nadere informatie. Groep 8 

gaat op kamp naar Giethoorn. Ze gaan als 

eerste en wel op 15, 16 en 17 juni. Ook deze 

groep krijgt nog nadere informatie. De andere 

groepen moeten dan wel gewoon allemaal 

naar school. We hopen allemaal op hele leuke 

dagen met de kinderen! 

Toetsen.                                                                        

De komende weken  staan in het teken van  

toetsen. Altijd toch wel weer een beetje 

spannend voor de kinderen. Het zijn de 

gebruikelijke toetsen van CITO die elk halfjaar 

worden afgenomen. Groep 7 is al gestart met 

de Entreetoets. We hopen dan ook dat de 

kinderen uitgerust op school zitten en zo 

optimaal kunnen presteren en leren.  

Op tijd                                                                     

Vooral in groep 1 en 2 merken we dat er 

regelmatig na half 9 nog kinderen gebracht 

worden. Het is toch echt de bedoeling dat ze 

om 8.25 uur bij school zijn en er in de 

klas/gang afscheid  genomen wordt, als het 

opruimliedje klinkt. In groep 2 leren we al om 

in de klas te starten zonder ouders om zo naar 

groep 3 toe te werken. Ouders mogen nog 

maar twee keer mee met spelinloop en dat 

gaat heel goed!!! 

Fietsen parkeren.                                                                         

Bij de uitgang van het kleuterplein is een apart 

vak aangegeven waar de fietsen van d e 

ouders neergezet kunnen worden wanneer zij 

hun kind(eren) ophalen of weg brengen. Wilt 

u daar aub ook gebruik van maken en niet de  

parkeerplaatsen van de auto’s gebruiken?!!    

Schooljaar 2010-2011 

 



Kangoeroewedstrijd.                                              

Inmiddels hebben we de uitslagen ontvangen 

van de kangoeroewedstrijd. Dit is de jaarlijkse 

internationale wiskunde/reken wedstrijd. De 

beste rekenaars van de groepen 5,6,7, en 8 

hebben hieraan meegedaan. Iedereen ontving 

een diploma en een aardigheidje. Voor de 

allerbeste kinderen was er ook nog een prijs. 

Hieronder de”top”scores van onze school in 

de groepen 5 t/m 8:                 Score:                                                                                                                                                                            

Anne Hakkert (gr. 5)                   87                                 

Damian Eksen (5)                        71                         

 Rick Kleinjan (6)                         84                

Marc Smalbrugge (6)                 83                                   

Noelle Wind (7)              87                        

Lonneke van Grootheest(7)      87                            

Niels Hakkert (7)                         96                                 

Simon Dasselaar (8)             90                        

Marloes Krommendijk  (8)        80                                              

Zie voor de foto -  onze website. ( U  vindt hier 

trouwens van alle groepen foto’s van diverse 

activiteiten!! Leuk om eens een keer te 

bekijken).  

Verkeersquiz.                                                   

Ralph Weghorst ( groep 6) heeft de 

verkeersquiz gewonnen op onze school 

gewonnen. Op 26 mei vindt de finale plaats 

met alle winnaars  van de basisscholen in 

gemeente Wierden. Succes Ralph!!  

Avondvierdaagse.                                                                  

De avondvierdaagse staat gepland op 7,8,9 en 

10 juni. Inschrijving is mogelijk op school. Op 

dinsdag 24 mei is er iemand van de organi-

satie in de hal aanwezig van 15.30 tot 16.15 

uur. De kosten bedragen € 4,00 ( incl. 

medaille). Voor alle duidelijkheid:  wij lopen 

niet mee in schoolverband en bieden alleen de 

mogelijkheid om op school de inschrijving te 

laten plaats vinden.  

Wijzer dan sport groep 7.                                          

Vanuit het 'Wijzer dan sport'-project wordt er 

voor de ouders van de leerlingen van groep 7 

de voorlichtingsavond 'Eten en Bewegen' 

georganiseerd. Deze gratis voorlichting is 

speciaal om de betrokkenheid van de ouders 

te verhogen. Het kan voor ouders extra 

informatie bieden en handige tips geven om 

de leefstijl van hun kinderen optimaal te 

houden.                                                                        

Datum:  maandag 30 mei                                               

Tijd:  19:00- 20:30 uur.                                           

Locatie:  Parochiehuis St. Jan, Kerkstraat 1 .  

Voor verdere opgave voor deze avond 

verwijzen we u naar de brief die uw kind heeft 

gekregen via school. 

Belangrijke data:                                                   

2 t/m 13 juni: hemelvaart en pinkstervakantie   

15, 16, 17 juni: kamp groep 8                                 

20 juni: gebedsgroep 13.30 uur in school             

20 juni: luizencontrole                                              

23 juni: schoolreis groep 1 t/m 6                            

27, 28 juni: contactavond                                       

1 juli: schoolreis groep 7                                           

6 juli: alle kinderen vrij i.v.m. studiedag team  

8 juli: schoolfeestdag                                               

11 juli: gebedsgroep 13.30 uur in school                    

14 juli: schoonmaakdag                                             

Schoolfeestdag.                                                         

Enige tijd geleden heeft de feestdagcommissie 

een oproep gedaan om te helpen met de 

schoolfeestdag van 8 juli. We zijn  echter nog 

dringend op zoek naar vossen. Bent u deze 

vrijdagmorgen beschikbaar van 9.00 uur tot 

10.30 uur, meldt u dan aan! Dit kunt u doen 

door onderstaand strookje uiterlijk 25 mei in 

te leveren bij de groepsleerkracht. 

 

 

De vader / moeder van 

………………………………………………………..wil op 8 

juli een vos zijn ( graag even aangeven welke 

vos u wilt zijn ) en zelf voor de kleding zorgen. 


