
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Nieuwsbrief 
10 september 2019 

 
Nieuwe leerlingen 

op school 
 

Wij willen graag de nieuwe leerlingen 
van harte welkom heten! 

Sem D (gr1) 
J’lynn (gr1) 
Idilia (gr 1) 
Eva D (gr 6) 

We wensen jullie heel veel plezier op 
onze school! 

 
 

 
 

Data om te onthouden: 

 17 sept: Informatie avond 

 25 sept: Kraanwaterdag 

 2 okt: Start Kinderboekenweek 

 4 okt: Studiedag team, lln vrij! 

 14 + 15 okt: 10 minuten gesprekken 

 19 t/m 27 okt: Herfstvakantie 

 1 nov: WvO Got Talent 

 7 nov: Nationaal Schoolontbijt 

 13 dec: Kerstmarkt 

 19 dec: Kerstviering 

 21 dec 2019  t/m 5 jan 2020 : 

Kerstvakantie 

8.30 uur 
 
We willen u vragen om ervoor te zorgen dat de kinderen op 
tijd op school zijn. We hebben het dan niet over later komen 
vanwege bijv. een dokters afspraak o.i.d.,  daar hebben we alle 
begrip voor.  
We hopen op uw medewerking. 
Team WvO 
 
 

Nieuws van de pleincommissie 
 
De kop is er af! 
We zijn allemaal met frisse moed begonnen aan het nieuwe 
schooljaar en we hopen dat het weer een geweldig jaar gaat worden. 
Zoals u heeft gezien zijn ze ook begonnen met het nieuwe 
schoolplein. We zijn heel benieuwd hoe dit er in het echt uit komt te 
zien.  
We hebben van VCO een behoorlijk bedrag gekregen voor  het 
onderhoud aan ons plein. 
Van de Provincie hebben we een  
subsidie gekregen van maar liefst €10.000.  
 
We zijn nog bezig met andere subsidieaanvragen. 

Naast deze aanvragen gaan we op school natuurlijk door met allerlei 

acties om maar aan geld te komen voor het groene schoolplein: 

 Flessenactie: u kunt nog steeds uw flessen of flessenbonnen 

inleveren op school. De stand is nu  €59,85!!!!!!! 

 Kledingactie: u heeft op Mijnschool kunnen lezen over deze 

actie, een initiatief van Marije en Erika. We hopen dat ze 

veel geld ophalen met deze actie. 

 Scholenkunstactie: Hierover meer in deze nieuwsbrief. 

 WvO Got Talent op 1 november. Ook hierover staat op 

Mijnschool beschreven wat de bedoeling hiervan is. U als 

ouder mag ook uw talent laten zien, speelt u in een band, 

kunt u prachtig viool spelen o.i.d….. geef u op bij Juf Wilma. 

Pleincommissie. 



           

 

 

 

 

      

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatie-Avond: 

Op dinsdagavond 17 september houden wij onze 

informatieavond vanaf 18.30 uur. 

Het programma zal er als volgt uitzien: 

Van 18.30-19.00 uur kunt u informatie krijgen in de 

groepen, uw kind mag meekomen naar school en zal u 

wat laten zien over de verschillende vakken. Ook kunt 

u vragen stellen aan de leerkrachten over de gang van 

zaken. 

Van 19.00-19.15 uur    Pauze (koffie/thee) 

Van 19.15-20.00 uur zullen de leerkrachten van groep 

3 en 8 extra informatie geven over het een en ander. 

We hopen u te zien op deze avond samen met uw 

kind(eren)! 

 

 

 

Scholenkunstactie Miro ontmoet Miró: 

MIRO ontmoet Miró is de naam van de expositie.  

Hoe grappig is het dat een wereldberoemd kunstenaar dezelfde naam heeft als het in Enschede alom bekende 

winkelcentrum! 

Groep 5/6 gaat meedoen aan deze actie, wat houdt dit in: 

We krijgen een schilderdoek van 120 x 100 cm aangeboden, waarop we een kunstwerk moeten maken waarbij de 

kinderen hun inspiratie halen uit de kunstwerken van Joan Miró.  Hiermee kunnen we een prijs winnen waarvan de 

opbrengst gaat naar ons Groene Schoolplein! 

Hoe wordt onze school winnaar? Er zijn 2 hoofdprijzen te winnen t.w.v. € 500,-. Eén hoofdprijs is voor de school die de 

meeste stemmen heeft gekregen van het publiek. Het is dan ook heel belangrijk dat er zoveel mogelijk mensen  gaan 

stemmen op ons doek!  Hoe meer stemmen, hoe groter de kans op winnen. De tweede hoofdprijs is de school die 

volgens een onafhankelijke vakjury het meeste recht heeft op deze mooie prijs. 

Vanaf zaterdag 19 oktober zullen alle kunstwerken te zien zijn in het MIRO Center. Bezoekers, familie, vrienden en 

iedereen die maar wil kan vanaf die datum stemmen op het doek wat hem of haar het meeste aanspreekt. Via het 

invullen van een stemkaartje in het winkelcentrum of online via de Facebookpagina van het MIRO Center. 

 

Pallets 

 

Wij krijgen op school 

regelmatig bestellingen 

binnen die op pallets 

gebracht worden. 

Vandaar dat we een 

heleboel pallets over 

hebben. 

GRATIS af te halen op 

school!!!! 
(voor meubeltjes, om op te 

schilderen enz.  Leuke ideeën 

hiervoor vindt u op 

www.pinterest.com ) 

http://www.pinterest.com/


        

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws uit groep 1 en 2, 

Wij zijn weer begonnen. Op dit moment zitten er 26 
kinderen in groep 1 en 2. 

Dit jaar hebben wij nieuwe blokken voor in de 

bouwhoek gekregen. Het zijn mooie blokken en wij 
hebben er nu veel meer. Kijk maar naar de foto’s. 

De eerste twee weken gebruiken wij om te wennen 

aan school. Weer iedere dag naar school en kiezen 

met het planbord. Ons thema is op dit moment ‘Rikki 

en zijn vriendjes’.  De kinderen kunnen verschillende 

activiteiten kiezen zoals: de zandtafel, Kapla, klei, 

leeshoek en de bouwhoek. Het maken van een blad 

voor de verjaardagskalender is een verplichte 

activiteit.  Maar natuurlijk spelen wij ook buiten met 

karren, scheppen, touwen, emmers en kleden. 

Wij hopen er samen een fijn schooljaar van te maken. 

 

Kraanwaterdag! 
 

Op woensdag 25 september is 
het zover: Kraanwaterdag! Door 
mee te doen aan Kraanwaterdag 

2019 starten we het nieuwe 
schooljaar goed: meer kraanwater 

drinken in plaats van gezoete 
drankjes. Kraanwater is namelijk 
ontzettend gezond en kinderen 
kunnen zich beter concentreren 
door het drinken van voldoende 

kraanwater. Bovendien bespaar je 
zo een hoop plastic. Al vele 

honderden scholen hebben er een 
gewoonte van gemaakt om op één 

vaste dag in de week alleen 
kraanwater te drinken. 

WIJ DOEN MEE! 
Door het meedoen met 

Kraanwaterdag maken we  kans op 
leuke prijzen. Gaan we na 

Kraanwaterdag met de hele school 
op één vaste dag in de week 

kraanwater drinken, dan maken we  
zelfs kans op een gratis 

watertappunt. 
En dat komt goed uit …… want we 
krijgen op het nieuwe schoolplein 

een watertappunt!! 
 

DUS: 
Op 25 september drinken we op 

school alleen water!!!  
Daarna op elke donderdag gaan 

we dit volhouden. 
 
 
 

 

Week tegen Pesten 

Deze vindt plaats van 23 t/m 27 

september. Op onze school is de 

sfeer in de klassen gelukkig goed. We 

geven natuurlijk elke week onze 

kanjertraininglessen en letten erg op 

het gedrag van de kinderen. 

We willen in deze week extra 

aandacht  besteden aan dit 

onderwerp door lesmateriaal te 

gebruiken, filmpjes te bekijken. 

Nieuws uit groep 7/8: 

Op vrijdag 20 september vindt de VCO sportdag plaats voor de 

kinderen uit groep 7 en 8 op het sportpark ’t Diekman. Wij 

doen mee met Lijnbal en Voetbal. 

Vindt u het leuk om te kijken? U bent van harte welkom om de 

kinderen aan te moedigen. 

 


