
 

  

                                                                                                      

                                                                                    

                                                          

  

                                                       Nieuwsbrief 

                        13 juni 2022 
 
 
Belangrijke data 
 
14 juni 
14 juni                              

R-Play bus op het schoolplein 14.30-16.00 uur 
Meet en play op de kleuterpatio voor ouders met kindjes van 1-4 jaar 14.30-16.00 uur 

14 juni 
15 juni 
16 juni 

Naschoolse activiteit voor de opgegeven kids van groep 2 en 3 14.30-15.45 uur  
Groep 8 komt rond 13.00 uur terug op school van het schoolkamp 
Groep 8 vrij 

16 juni 
17 juni 

Studiemiddag leerkrachten, leerlingen om 12.00 uur vrij 
Hennie vrij 

17 juni 
19 juni 
20 juni 

Vader-verwenmiddag groepen 3 
Vaderdag  
Deze week Drempelonderzoek groep 7 

20 juni Schoolfotograaf voor alle kinderen 
21 t/m 24 juni Avondvierdaagse  
21 juni 
21 juni 
21 juni 

Studiemiddag leerkrachten, leerlingen om 12.00 uur vrij 
R-Play bus op het schoolplein 14.30-16.00 uur 
Meet en play op de kleuterpatio voor ouders met kindjes van 1-4 jaar 14.30-16.00 uur 

21 juni 
23 juni 

MR vergadering 19.00-21.00 uur 
Naschoolse natuur voor de opgegeven kinderen van de groepen 4-5 14.30-16.00 

24 juni 
24 juni 
27 juni 

Kindbrief groepen 1-2 mee naar huis 
Medailles Avondvierdaagse ophalen op school na het lopen 
Deze week “Wij KIJKen naar uw kind” gesprekken groepen 1-2  

27 juni Deze week Grafementoets groepen 2 
27 juni 
27 juni 
27 juni 

Muffendag groepen 4 en 5 
OPP Parelklas mee naar huis 
Volgende nieuwsbrief 

  
  

BVL verkeerstelling 

 
De 2e en tevens laatste BVL verkeerstelling van dit jaar is vorige 
week gehouden in alle groepen. De kinderen leren natuurlijk meer 
van het verkeer als ze lopend of met de fiets komen. Het is beter 
voor het milieu, het geeft veiligere verkeerssituaties én het kost u 
een stuk minder geld aan benzine!  
De uitslag is bekend en gemeten met de 1e telling in de eerste 
helft van het schooljaar komen er nu meer kinderen te voet, met 
step of fiets! Dat is voor ons natuurlijk heel fijn te zien, het zijn er 
wel meer maar niet heel veel meer. 
We blijven hopen dat er steeds meer lopers, steppers en fietsers naar school komen. 
Al met al zijn we toch heel blij met deze uitslag! 



 

Kasteel kleuterspeelplaats 

Vorige week zijn de mannen van Brouwers Groenaannemers 
begonnen met de bouw van het nieuwe speeltoestel “Het kasteel” op 
de kleuterspeelplaats en ze zijn al flink gevorderd. Maar dit kon zeker 
niet zonder de grote hulp van enkele ouders, met name Bart, Neeltje, 
Margo en Sandra, waarvoor heel hartelijk dank namens de kleuters 
en ons! 
We zijn erg benieuwd hoe het kasteel er straks uitziet als het klaar is 
en wachten vol verwachting af. Wordt vervolgd! 
 
 

  

Rondleiding studenten 

De studenten die misschien aan de Pabo gaan studeren 
kwamen aan in een ouderwetse schoolbus. Ze kwamen 
hier om te kijken of ze dit een leuke school vinden om 
stage op te lopen. We verzamelden in Wobbe’s wereld en 
toen begonnen we met de rondleiding. We hebben de 
belangrijkste dingen van de school laten zien bijvoorbeeld: 
Parelklas, Lefland en het kluslokaal. We hebben ze ook 
over verschillende dingen verteld zoals: I.P.C , weekplan 

en over PMT toen mochten we op het einde nog op de foto 
met de schoolbus. Toen we klaar waren met de rondleiding 
mochten de studenten nog even een half uur in een klas meelopen. 
Gemaakt door: Bram, Cas, Lise en Stijn E. 
 

 
Versterking overblijfteam 

 
Heeft u 1 of meerdere dagen per week tussen 11.45 en 12.45 uur tijd, houdt u 
van buiten zijn en vindt u het leuk om kinderen een gezellig beweegmoment te 
geven tussen de middag? Dan bent u degene naar wie we op zoek zijn! Ons 
overblijfteam is op zoek naar een aantal nieuwe mensen. 
Wat we u bieden: rennende en spelende kinderen, een gezellig overblijfteam, 
een vrijwilligersvergoeding en een welgemeend DANKJEWEL van heel blije 
juffen en meesters die mede dankzij uw inzet een half uurtje per dag kunnen 
pauzeren. 
Aanmelden hiervoor kunt u bij Harriët. 
 
  

Opvanglocatie gebouw voormalige Heerevelden 

 
Er is in de afgelopen tijd hard gewerkt om het gebouw van de voormalige Heerevelden klaar voor bewoning 
te maken voor de Oekraïense vluchtelingen. De deuren tussen de beide gebouwen zijn afgesloten zodat 
we niet zomaar over en weer in elkaars ruimte kunnen komen. De gemeente verwacht dat de eerste 
bewoners vanaf maandag 13 juni hun intrek zullen gaan nemen in de aangepaste lokalen.   
Afgelopen donderdag zijn we met alle kinderen van onze school een kijkje gaan nemen in het gebouw.   
Dat was voor veel kinderen best indrukwekkend en er werden veel vragen gesteld. Vragen waarop ook wij 
niet altijd het antwoord kunnen geven. Fijn als u ook thuis hierover het gesprek met uw kind(eren) aan kunt 
gaan.   
De kinderen van groep 4 hebben een aantal prachtige schilderijen gemaakt n.a.v. de IPC Unit "Woon jij 
hier in de buurt?" Deze schilderijen hebben we ingelijst en zullen we cadeau geven aan de nieuwe 
bewoners. 
 
 



 

Schoolkamp  
 
Gisterenmiddag was het dan zover, groep 8 en begeleiders stapten op de 
fiets om naar de Roerdomp in Oost - West en Middelbeers te rijden. De 
gemiddelde tijd om er naartoe te fietsen is ongeveer anderhalf uur, maar 
onze groep 8 slaagde erin om hier maar liefst 4 uur over te doen!  
Nadat iedereen van een slaapplaats was voorzien en 
het terrein verkend, kon er gegeten worden. 
Na alles weer keurig netjes te hebben afgewassen, 
werd er een spannende film opgezet om alle zenuwen 
te prikkelen voor de spooktocht van die nacht. Bij het 
kampvuur werd er gewacht tot het echt helemaal 

donker was en de spooktocht kon beginnen in het aardedonkere bos. 
In groepjes vertrokken ze stoer pratend maar eenmaal 
in het bos en na de eerste spoken tegen gekomen te 
zijn, klonken er overal gillende kinderstemmen op uit 
het bos. En de begeleiders hadden 
blauwe plekken op hun armen van 
de kinderen die hen angstig 
vasthielden! 
Ze hebben het allemaal overleefd, zij 
het wat witjes! 
En vanmorgen tijdens het ontbijt 

hadden ze allemaal weer het hoogste woord! 
Aan het weer ligt het niet en de sfeer is prima, dus ze zullen een paar 
heerlijke vermoeiende dagen tegemoet gaan! 
 

Gevonden spullen 

 
Herkent u hierin spullen van uw kind(eren)? 
Ze liggen in de gevonden voorwerpenkist bij de hoofdingang 
van de school en u kunt ze hier ophalen. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Campus 013 in de TaalTuin 
 
Voor onze thema afsluiting hebben leerlingen van Campus 013 onze TaalTuin kinderen een workshop 
gegeven. 
Ze hadden kleurplaten, memory-spelletjes en een aantal diertjes bij zich. Zoals een konijn, cavia, chinchilla 
en héél bijzonder, de slang.  
We hebben geleerd wat ze eten en hoe je ze het beste kunt knuffelen. Het was een fijne samenwerking. 

  


