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 Nieuwsbrief 
3 april 2019 

 
Nieuwe leerling op 

school 
 

Wij willen graag de nieuwe leerling 
van harte welkom heten! 

Celine (gr1) 
We wensen jou heel veel plezier op 

onze school! 
 

 
 

Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 
 
Zoals u in de nieuwsbrieven kunt zien mogen we 
regelmatig nieuwe leerlingen verwelkomen op school. 
Daar zijn we heel erg blij mee. Dit betekent dat groep 1/2 
na de zomervakantie met meer kinderen start dan de 
afgelopen jaren. Als de groep te groot wordt mogen we 
een extra groep starten. Die toezegging heb ik al maar 
daarvoor is het wel belangrijk dat we weten hoeveel 
kinderen er volgend jaar nog bij komen. Vandaar de 
volgende vraag; wilt u kinderen die het komende 
schooljaar 4 jaar worden zo spoedig mogelijk aanmelden 
zodat wij daar met de planning rekening mee kunnen 
houden. Formulieren hiervoor kunt u op school afhalen 
bij juf Riet of meneer Leroy. We zullen het formulier ook 
bij de documenten in Mijn School zetten, net als de 
verlofbrief zodat u ze ook zelf kunt uitprinten. 
 
Riet Edelijn Data om te onthouden: 

 4 april: Voorstelling Let’s Present. 

 12 april: Koningsspelen. 

 18 april: Paasviering. 

 19 april t/m 5 mei: meivakantie. 

 10 mei: Praktijkexamen Verkeer 

groep 8. 

 13 t/m 17 mei Avondvierdaagse 

 22 t/m 24 mei Kamp groep 7/8 

 30 + 31 mei Hemelvaartsdag (vrij) 

 10 juni tweede Pinksterdag (vrij) 

 18 juni schoolreis groep 1 t/m 6 

 

Op Nationale Pannenkoekdag hebben  wij  enkele 

buurtbewoners een beetje extra aandacht gegeven door voor 

hen pannenkoeken te bakken. 

Ook alle kinderen van groep 3 t/m 8 hebben een pannenkoek 

mee kunnen eten. 

Nationale Pannenkoek dag had als thema 

 ‘Pannenkoeken bakken met je hart’.  

Want pannenkoeken zijn niet alleen lekker,  

samen eten is  ook gezellig.  

Het bracht jong en oud bij elkaar. 

 



         

  

 

 

 

 

      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoolreis groep 1 t/m 6 

Zoals u al in de vorige 

nieuwsbrief heeft kunnen lezen gaat 

groep 1/2, 3/4 en 5/6 dinsdag 18 juni 

op schoolreis naar Megapret in 

Lievelde. 

De kosten bedragen €25 per kind. 

Dit bedrag kunt u  

betalen vóór 7 juni aan  

de leerkracht  

van uw kind. 

 

 

 

 

Nieuws van de pleincommissie: 

 

Inmiddels is ons plein opgemeten en in kaart gebracht. Wij hebben een ontwerpschets voor ons 

'groene schoolplein' mogen ontvangen. Het ziet er op de tekening spectaculair uit. 

Al veel ouders hebben aangeboden om te helpen. Ook ideeën en materialen om ons plein te 

verfraaien bieden ouders aan. Wij zijn blij met al die inzet. 

De pleincommissie gaat zich nu buigen over het financiële plaatje o.a. subsidie aanvragen, 

sponsoren zoeken. U begrijpt dat e.e.a. tijd kost. Wij houden u op de hoogte. 

 

Met vriendelijke groeten, 

de pleincommissie, 

Anja 

Wilma 

Gerhard (Maaike) 

 

Avondvierdaagse 

Houdt u er alvast rekening 

mee dat dit plaatsvindt van  

13 t/m 17 mei! 

Meer informatie hierover 

volgt z.s.m. 

 

Namens de OR: 

Marije Nuis 

Annemieke Limburg 

 

 

 

 



 

        

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het EU-Schoolfruitprogramma loopt t/m 
de week van 15 april! 

De afgelopen 20 weken heeft onze school 
meegedaan met het EU-Schoolfruitprogramma. 
Dit is een Europees voorlichtingsprogramma dat 

de nadruk legt op het eten van voldoende 
groenten en fruit. Door EU-Schoolfruit leren 

kinderen spelenderwijs om verschillende 
soorten groenten en fruit te eten. Dat is niet 

alleen gezond, maar ook gezellig! 
Wij zien in het EU-Schoolfruitprogramma een 

waardevolle investering in de gezondheid van 

de leerlingen nu én later als ze groot zijn.         

Het gezamenlijk in de klas eten van groenten en 

fruit is een effectieve en voor de kinderen 

vooral een gezellige én leuke manier om ze 

daarbij te helpen. Wij hopen dat u dat óók vindt 

en dat u dit voortzet door uw kind na de 

meivakantie een gezonde fruithap mee te geven 

voor de kleine pauze. 

Paasviering 

     “EEN HANDJE HELPEN” 

         Beste ouders, 

We nodigen u uit om op donderdag       

18 april samen met ons Pasen te vieren. 

Om 8.30 uur gaan we eerst even naar de 

klas  en daarna naar de hal.                             

U kunt dan alvast een plekje in de hal 

zoeken.                

We volgen de Paasviering uit  Kind op 

Maandag.  Deze Paasviering sluit aan bij het 

thema ‘Pak mijn hand’ dat in de 

veertigdagentijd gevolgd wordt in Kind op 

Maandag. In de viering wordt dit thema op 

een vrolijke manier uitgewerkt. Ook wordt 

stil gestaan bij hoe Jezus mensen hielp en 

hoe hij zelf om hulp bad toen het Pasen 

werd. 

 

 

 

 

Nieuws uit groep 1/2 

In het kader van het thema Politie en boef hebben wij bezoek gehad van de politie. Twee agenten 

waaronder de wijkagent kwamen in de klas wat vertellen over de politie. Over het uniform, de kinderen 

mochten voelen hoe zwaar een kogelwerend vest is. Over wat er aan de riem hangt; de wapenstok, de 

pepperspray, de handboeien enz.  Een aantal kinderen is zelfs in de boeien geslagen. Gelukkig zijn ze 

ook weer vrij gelaten. Verder is er gepraat over het werk van de politie. Tot slot mochten we kijken bij 

de politiebus. En voor juf kon zeggen: "niet in de bus", zei de agent "klim er maar in". Bijna de hele klas 

paste tegelijk in de politiebus. Natuurlijk ging het zwaailicht en de sirene ook aan. Gelukkig 

waarschuwde de agent wel eerst want de sirene maakte wel erg veel  lawaai. We hebben in elk geval 

een leuke en leerzame ochtend gehad. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op vrijdag 12 april worden de koningsspelen gehouden. Dit jaar organiseren we dit met 

de 3 basisscholen;  De Jonge Helden,  Willem van Oranje  en  De Sterrenborgh,  die 

binnen IKC-JUMP verband al met elkaar samenwerken.                                                        

Waar mogelijk zal de SKE aansluiten. 

Alle kinderen beginnen op hun eigen school.  Wij beginnen met het koningsontbijt. 

Tegen 9.20 uur wordt op het (kunst)grasveld tussen de scholen de gezamenlijke sport- en 

spel dag met een dans geopend. U bent van harte uitgenodigd om te komen kijken. 

Vanaf 10.00 uur worden er verschillende activiteiten georganiseerd. 

 Voor de groepen 1, 2 en 3 zijn deze activiteiten rond en in de 3 schoolgebouwen. 

We zoeken hiervoor ouders die groepjes willen begeleiden. U loopt dan met uw 

groepje naar de verschillende schoolgebouwen en (kleuter)pleinen waar 

verschillende sport – en spelactiviteiten klaar staan. 

 De groepen 4, 5 en 6 hebben van 10.30 tot 12.30 activiteiten bij de voetbalvelden 

van Victoria. Zij gaan hier lopend naar toe. 

 De groepen 7 en 8 gaan deze dag op de fiets naar verschillende 

sportverenigingen aan de Geessinkweg  (van 10.00 tot 13.30). Wanneer klassen 

extra begeleiding nodig hebben krijgt u bericht van de groepsleerkracht(en) 

Voor alle leerlingen  geldt dat zij deze dag hun eigen normale  lesuren hebben. Aangezien 

er kleutergroepen zijn die vrijdagmiddag vrij zijn, is het gezamenlijke programma voor 

groep 1, 2 en 3 tot 11.45 uur. De klassen die daarna op school blijven zullen daar 

gezellige activiteiten hebben. Mocht hier hulp bij nodig zijn dan zal u hierover bericht 

krijgen van de eigen (groeps-)leerkrachten. 

Alle kinderen moeten gewoon hun eigen lunchpakket en tussendoortje meenemen. 

Voor groep 4 t/m 8 geldt dat dit in een rugzak moet zitten en dat zij extra drinken (in 

een navulbaar flesje of bidon) mee moeten nemen. Op school  krijgen de kinderen wel 

een bekertje ranja, maar dat is extra. 

We verwachten alle kinderen sportief gekleed op school (aangepast aan de 

weersverwachting) en op sportschoenen (géén voetbalschoenen). De groepen 7 en 8 

gaan op de fiets weg, dus verwachten we deze kinderen op de fiets!  

Wat vragen wij op dit moment:   

 Hulp bij begeleiden groep 1, 2 en 3 graag aanmelden bij (groeps-)leerkracht. 

Wij hebben er zin in!    

 

 


