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Deze nieuwsbrief informeert u als ouder om-

trent gebeurtenissen, evenementen, belangrij-

ke data en meer 
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 Schoolvragenlijst 

U zou ons enorm helpen als u de jaarlijkse vragenlijst 
wilt invullen. Er staan vragen over het buitenspelen, de 
veiligheid, communicatie en over het lesgeven van de 
leerkrachten. U helpt ons hiermee zodat we het elke 
dag een beetje beter kunnen doen. Dat staat in onze 
visie, dat verwachten we van de kinderen en van alle 
medewerkers op school.  
 
Gebruik deze link om de vragenlijst in te vullen  
https://onderzoek.scholenopdekaart.nl/onderzoek/
GYL3VJ2 

https://onderzoek.scholenopdekaart.nl/onderzoek/GYL3VJ2
https://onderzoek.scholenopdekaart.nl/onderzoek/GYL3VJ2


R-Newt  

R-Newt is het jongeren- en kidswerk van ContourdeTwern. Wij zijn daar waar 

jongeren, kids en hun ouders zijn. Op straat, op scholen, in jongerencentra, 

thuis en online. R-Newt begrijpt de leefwereld van jongeren en kids en sluit 

daarop aan. Als R-Newt focussen we op talenten en op wat goed gaat. We vol-

gen jongeren in hun omgeving en stimuleren zelfontplooiing. We zijn er voor 

toffe activiteiten en veiligheid, maar net zo goed voor een luisterend oor wan-

neer een jongere vastloopt. Ook online. R-Newt Kids-medewerkers zijn daar 

waar gezinnen zijn en vinden niks belangrijker dan kinderen laten opgroeien in 

een veilige omgeving waarin kinderen zichzelf mogen zijn. Je vindt ons in de 

wijk, thuis en op school. Harold is in de reeshof de R-Newt Kids medewerker 

en werkzaam vanuit jongerencentrum Heyhoef (kerkenbosplaats 1).  

R-PLAY is een speelplek waar kinderen 

veilig kunnen spelen. Ze kunnen (groot) speel-

goed lenen dat ze thuis niet altijd hebben en 

met d andere kinderen samen spelen. R-Play is 

er voor kinderen van 6 tot 12 jaar, maar ook de 

kleinere kinderen zijn van harte welkom. Het is 

dan wel verplicht dat er een ouder of verzorger 

meekomt. Spelen bij R-Play is 'gewoon buiten-

spelen'. Vanaf +5 april zijn we elke dinsdagmid-

dag van 14.30/14.45 uur tot 16.00 uur op het 

schoolplein van de wegwijzer te vinden.  

De beheerders van R-Play letten op 

uw kind maar de eindverantwoor-

delijkheid voor het buitenspelen 

blijft altijd bij de ouders en/of 

verzorgers. Kinderen zijn ook vrij 

om R-Play te verlaten. Maakt u 

daarover goede afspraken over 

met uw kind!! LET OP! Bij slecht 

weer zal de bus helaas een week 

overslaan.  

Breukelentuin Reeshof is 

een speelplek waar de R-Newt Kids medewer-

ker Harold samen met R-Newt collega Noah 

leuke en sportieve activiteiten organiseert. 

Vanaf 5 april zijn we hier elke woensdagmid-

dag van 13.00 uur tot 16.00 uur te vinden met 

bv. R-play of onze R-Newt camper. Ook voet-

ballen we regelmatig of laten we jullie kennis 

maken met allerlei andere sporten zoals bv. 

bmx-en. Iedereen is van harte welkom deze 

middag. Kom jij ook een keertje langs?  

Wil je meer weten over R-

Play? of andere activiteiten 

van R-Newt (kids)? Mis-

schien heb je zelf wel een 

leuk idee of goed initiatief? 

Email: harold@r-newt.nl 

Tel: 06 1054 1944  







Ophalen en brengen 
Het vele verkeer rondom de school rond half 9 en half 3 

zorgt voor onoverzichtelijke situaties. We hebben uw 

hulp nodig om dit zoveel als mogelijk te voorkomen, ook 

voor de veiligheid van uw kind.  

- kom daarom zoveel als mogelijk te voet of met de fiets; 

- kom op tijd, zodat u niet hoeft te haasten; 

- houd rekening met kinderen in het verkeer. 

 

Laat uw motor daarnaast niet draaien als u uw kinderen 

op komt halen. Zo maken we samen de omgeving veili-

ger! 

Goed onderwijs, voor jou. 

Kwink 
Deze weken gaan de kinderen van groep 1 t/m 

8 aan de slag met “stap voor stap”. Kinderen 

leren hoe ze zich kunnen motiveren als iets 

niet in één keer lukt. 

15 
apr 

Leerlingen om 

12.00uur vrij. 

20 en 21 
     apr 

 

2e Paasdag 

Leerlingen zijn vrij. 

18  
apr 

 

Eindtoets groepen 8 

22 
apr 

 

Koningsspelen 

25 
apr 

Start meivakantie 

CO2 waarden 
Het is belangrijk om te ventileren om de lucht 
schoon te houden. 
Van de overheid hebben we CO2 meters gekregen. 
In alle klassen staan deze meters.  
Wij houden deze waarden goed in de gaten. Wan-
neer de lucht niet fris genoeg is ventileren we even 
extra. Zo zorgen we ervoor dat uw kind in een 'fris 
lokaal zit! 


