
NIEUWSBRIEF
april 2022

Onderwerpen:
● Welkom
● Flessenactie
● Carnaval
● Pasen
● Koningsspelen
● Corona
● Paasvuur

Belangrijke data:
8 april: carnaval
14 april: witte donderdag, pasen
15 april: goede vrijdag, VRIJ
18 april: tweede paasdag, VRIJ
20 april: eindtoets CITO groep 8
21 april: eindtoets CITO groep 8
21 april: dodenherdenking Becku
22 april: Koningsspelen
25 april - 6 mei: meivakantie

Welkom:
Noméh, Vigo en Jan komen sinds maart heerlijk spelen,
leren en ontdekken bij de peuterspeelschool. Wij wensen
hen heel veel plezier bij de peuters toe!

En wij heten Fardau van harte welkom in groep 1! Wij
wensen haar heel veel plezier toe op de Bleek!

Flessenactie:
De eindstand is berekend! Wat hebben wij veel flessen opgehaald!! Dat merkten
wij allemaal pas goed, als we weer een grote vuilniszak vulden om mee naar de
supermarkt te gaan.
Ook hebben Elke, Birgt en Romee koekjes gebakken en verkocht. Deze opbrengst
van €29 euro is meegenomen in de berekening!
Totaal is er €154 euro opgehaald!!!!!
Wij gaan op zoek naar een passende besteding van dit geld, u hoort nog van ons!



Carnaval:
Op vrijdag 8 april vieren wij op school
carnaval met onze eigen schoolprins Joost,
zijn adjudant Jip en met de Beckummer
Ossens.

De dag ziet er alsvolgt uit:
De kinderen komen om 8.30 uur op school,
uiteraard verkleed!
Iedere groep begint even in zijn eigen klas.
De carnavalsvereniging De Beckummer
Ossens komen op school en starten rustig
met een kop koffie.
Om 9 uur starten we met een optocht door
de ‘nieuwbouw’ van Beckum. We maken veel lawaai en komen langs met onze
versierde karren, fietsen, trekkers etc. Komt u langs de route staan om onze mooi
optocht te bekijken?
Terug zijn op school krijgen alle kinderen wat lekkers. Dit wordt verzorgd door
school.
Na onze pauze starten wij met de leerlingen de playbackshow van de Bleek, met
als presentatieduo Prins Joost en
adjudant Jip. Prins Leo en adjudant
Hugo zijn de jury deze dag. Aan hen
de moeilijke taak om samen met
onze hoogheden de mooiste kar en
het mooist verklede kind te kiezen.
De schoonmaakster stelt het op prijs
dat er geen confetti / serpentines /
spuitbussen worden gebruikt.

De kinderen van groep 1/2/3 gaan
om 12 uur met de polonaise naar
huis.
De kinderen van de groepen 4 t/m 8 krijgen dan 2 broodjes knakworst. Is dit niet
genoeg voor uw kind, wilt u dan wat extra's meegeven?
‘s Middags hebben beide groepen een leuk programma in de klas.

Wij gaan er samen met de Beckummer Ossens, schoolprins Joost en adjudant Jip
een mooi feest van maken!

Op maandag 11 april staat FOEKEPOTTEN op de kalender i.p.v. Rosenmontag. Dit
heeft ook in de BBB gestaan.



Pasen:
Op witte donderdag 14 april willen wij
aandacht besteden aan Pasen.

Dit willen we doen door samen te
lunchen met de kinderen, met je
vrienden en vriendinnen aan tafel en
samen delen. Wij hebben een
intekenlijst gemaakt met eten en
drinken voor deze lunch. Deze
intekenlijst hangen we bij de deur van
de klaslokalen neer zodat u zich hier zelf op kan intekenen.

‘s Middags gaan we knutselen, alle kinderen met elkaar en niet in de eigen groep.
Elkaar helpen en samen werken. Ook worden er weer eieren verstopt, wie vindt dit
jaar het gouden ei?

Op vrijdag 15 april en maandag 18 april zijn de kinderen vrij i.v.m. Goede Vrijdag.
en Tweede Paasdag.

Koningsspelen:

Op vrijdag 22 april zijn de Koningsspelen
bij ons op school. Deze dag staat altijd in
het teken van sport en spel.

Meneer Thijs heeft samen met studenten
van de opleiding Sport en bewegen
deze dag ingevuld.

Wij hopen op mooi weer zodat we
buiten kunnen sporten. Komt u nog even langs om te kijken en ons aan te
moedigen? ‘s Ochtends krijgen de kinderen wat drinken en lekkers van ons, de
lunch moeten de kinderen zelf meenemen.

De kinderen van groep 1/2/3 zijn gewoon om 12.00 uur vrij, de andere groepen
sporten in de middag gewoon door!

Ook zijn we nog op zoek naar 4 hulpouders voor deze dag. Wilt u ons helpen? Mail
dan naar: anne.ensink@symbiohengelo.nl

mailto:anne.ensink@symbiohengelo.nl


Corona:
De versoepelingen gaan verder, de volgende maatregelen zijn veranderd:

● Blijf klachten blijf thuis en doe een zelftest. Is deze zelftest positief, laat je
dan testen bij de GGD.

● Het is niet meer nodig om te testen als je geen klachten hebt. Er hoeft dus
niet meer preventief getest te worden.

En wij blijven alert op de basisregels:

Paasvuur:
Eerste paasdag 17 april is er weer het
jaarlijkse paasvuur van buurtvereniging
‘n Hoonhook. Alle inwoners van
Beckum zijn uitgenodigd om hierbij
aanwezig te zijn.
De kinderen mogen net als
voorgaande jaren het paasvuur
helpen aansteken met een
zelfgemaakte fakkel. Dit onder het
toeziend oog van een ouder.
Ook kunnen de kinderen een gratis broodje knakworst halen. Het bonnetje
hiervoor krijgen de kinderen een dezer dagen mee naar huis.

Meivakantie:
Van maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei is er meivakantie. Wij wensen u allemaal
een hele fijne vakantie toe! Geniet ervan samen! Tot maandag 9 mei!

De volgende nieuwsbrief verschijnt in de eerste (school)week van mei!


