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Agenda 

14 april  

Paasontbijt 

15 april   

Goede vrijdag: de 

leerlingen zijn vrij 

18 april   

Tweede Paasdag: de 

leerlingen zijn vrij 

19 april   

Cito eindtoets groep 8 

19 uur informatie ouders 

groep 7 

20 april   

Cito eindtoets groep 8 

21 april    

Cito eindtoets groep 8 

22 april 

Koningsspelen bij Tion 

Beste ouder(s), verzorger(s) van OBS Het Vastert, 

 

Nog 2 weken naar school en dan gaan de kinderen genieten van 

de meivakantie. Maar voordat het zover is zijn er nog allerlei 

leuke activiteiten zoals het Paasontbijt en de Koningsspelen bij 

Tion. Met het mooie weer in het vooruitzicht verheugen wij ons 

hierop!  

 

Vacature MR 

Aangezien een ouder gestopt is bij de MR is er een vacature in 

de MR. U ontvangt hierover binnenkort informatie.  

 

Formatie 

Volgend schooljaar werken wij net als dit schooljaar met 11 

groepen. De komende weken gaan wij met het team in gesprek 

welke collega's welke groepen komend schooljaar gaan draaien. 

Nadat de MR instemming heeft gegeven wordt het 

gecommuniceerd. Dit neemt nog enkele weken in beslag. 

 

PBS 

Deze en volgende week besteden wij aandacht aan de veiligheid en 

verantwoordelijkheid op het schoolplein. De gedragsverwachtingen 

zijn: 



25 april 

 Meivakantie 

9 mei  

 Luizencontrole  

  

-wij kijken waar we lopen 

-wij voetballen alleen op het voetbalveld 

-wij houden ons aan het afgesproken voetbalschema 

-wij vragen het wanneer we naar binnen willen 

-wij verlaten het plein alleen met toestemming van de leerkracht 

-wij zoeken hulp bij de pleinwacht bij een conflict 

-wij gaan naar de verzamelplek als de bel gaat 

 

Geslaagd 

Alle leerlingen van groep 8 zijn geslaagd voor het theoretisch 

verkeersexamen. Van harte gefeliciteerd! 

 

Knalhutteweg 

Vanaf de zomervakantie worden er werkzaamheden verricht aan 

de Knalhutteweg. Dit kan voor de nodige overlast zorgen omdat 

de school lastiger te bereiken is. Wij zijn met de scholen in 

gesprek met de gemeente om ervoor te zorgen dat de overlast 

zo beperkt mogelijk blijft.  

 

Koningsspelen 

Op vrijdag 22 april hebben wij de Koningsspelen bij atletiekclub 

Tion aan de Geessinkweg 220. U ontvangt hierover een brief. 

Wanneer uw kind na de Koningsspelen naar de BSO gebracht 

moet worden dan horen wij dat graag.  

 

Avond1daagse 

Aangezien de avond4daagse in Enschede niet doorgaat hebben 

enkele ouders van onze school het geweldige idee om een 

avond1daagse te organiseren. Deze wandeling gaat plaatsvinden 

op dinsdag 31 mei .  Maandag 9 mei gaat er een brief mee voor 

opgave en uitleg. Het opgavestrookje moet vrijdag 13 mei 



uiterlijk ingeleverd worden. Op deze manier hebben de kinderen 

en ouders toch de kans om een gezellige wandeling met elkaar te 

maken ! 

 

Plein 

In de vorige nieuwsbrief deden we een oproep voor hulp bij wat 

werkzaamheden op het plein. Tot nog toe hebben zich 3 ouders 

aangemeld en kunnen we nog wel extra hulp gebruiken. Er moet 

bijvoorbeeld gemetseld worden en een doeltje geplaatst worden. Graag 

aanmelden bij Gert Jan (gertjan@obsvastert.nl). 

We plannen dan zo snel mogelijk een zaterdagochtend.  

 

Namens het team, 

Vriendelijke groet, 

Ilse Rekers 
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