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Fijne vakantie 

Vanmiddag begint de meivakantie. We wensen alle kinderen een fijne vakantie toe met 
hopelijk veel mooie zonnige dagen en leuke activiteiten. We zien elkaar weer op maandag 9 
mei. 
 
Team IKC De Hunenborg 

 

Welkom op school! 

 

We vinden het erg fijn dat we iedereen weer kunnen ontvangen in ons schoolgebouw. Na de 
meivakantie organiseren alle groepen een koffieochtend.  Ook hebben we nu helder wat een 
goede en rustige manier is om de inloop te organiseren.  
 
Koffieochtenden 
Ook nodigen we u van harte uit op de koffieochtend van de groep van uw kind(eren). Tijdens 
deze ochtend kunt u ervaren hoe uw kind de dag start in de groep, er is uitleg van de 
leerkracht over het werken in de groep en er is gelegenheid voor ouders om met elkaar 
(verder) kennis te maken onder het genot van een kopje koffie of thee.  
 
De koffieochtenden beginnen vanaf de inloop en duren tot ongeveer 09.30 uur. 
 

• Peutergroepen, donderdag 19 mei 

• Kleuters, dinsdag 10 mei 

• Groep 3, woensdag 18 mei 

• Groep 4, donderdag 12 mei 

• Groep 5, vrijdag 20 mei 

• Groep 6, vrijdag 13 mei 

• Groep 7, woensdag 11 mei 

• Groep 8, dinsdag 24 mei 
 
We hopen u allemaal te zien. 
 

• Nieuwe collega’s 

• Coronamaatregelen vervallen 
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Hieronder kunt u lezen hoe de inloop en het uitgaan van de school vanaf 9 mei gaat.  
Opmerking: Waar ouders staat bedoelen we ook verzorgers of andere volwassenen die de 
kinderen naar school brengen. 
 
Peuters: 
● 8.20 uur start de inloop. Ouders komen met hun kind binnen via de poort (huidige 

ingang). 
● Ouders kunnen tot 8.30 uur een werkje met hun kind doen. Om 8.30 uur verlaten de 

ouders de school via de hoofdingang. 
● Ouders mogen 5 minuten voor het einde van de dag naar binnen voor de dagsluiting en 

nemen hun kind aansluitend mee naar huis. 
● Ouders met kinderwagens komen via de poort van het peuterplein binnen en laten de 

kinderwagen buiten staan. Zij verlaten ook de school via het peuterplein. (Bij slecht weer 
kunnen zij via de hal naar binnen) 

 
Kleuters: 
● Vanaf 8.20 uur start de inloop. Ouders komen met hun kind binnen via de poort (huidige 

ingang). De leerkracht staat in de klas.  
● Ouders kunnen tot 8.30 uur een werkje met hun kind doen. Om 8.30 uur verlaten de 

ouders de school via de hoofdingang. 
● Ouders die met kinderwagens komen via de poort van het kleuterplein binnen en laten 

de kinderwagen buiten staan. Zij verlaten ook de school via het kleuterplein. (Bij slecht 
weer kunnen zij via de hal naar binnen) 

● Om 14.10 komen de kleuters naar buiten bij de poort aan de kant van het fietspad. 
 
  
Groep 3: 
● 8.20 uur start de inloop. Ouders komen met hun kind binnen via één van de ingangen. 

Ouders mogen mee de klas in.  
● De leerlingen parkeren de fiets in de stalling aan de kant van het fietspad 
● Om 8.30 uur verlaten de ouders de school via één van de ingangen. 
● Om 14.15 komt groep 3 naar buiten door de deur aan de kant van het fietspad. 
 

Groep 4 t/m 8: 
● 8.20 uur start de inloop. Ouders die wat willen doorgeven aan de leerkracht mogen 

meelopen naar boven en verlaten via één van de ingangen de school.  
● De leerlingen kiezen zelf hun ingang  
● De fietsenstalling voor groep 5 en 7 is onder de overkapping. De overige groepen 

parkeren de fiets in de stalling aan de kant van het fietspad 
● Om 14.15 komen de groepen 6 en 8 naar buiten door de deur aan de kant van het 

fietspad. 
● Om 14.15 uur komen de groepen 4, 5 en 7 naar buiten door de deur aan de kant van de 

overdekte fietsenstalling. 
 



 
 
 

3 
 

 

 

Activiteiten in de meivakantie 

In de vakantie zijn diverse leuke activiteiten voor kinderen en gezinnen.  
 
Vrijkaartjes Oranjekermis & Koningsdag 27 april 
Van 26 april t/m 5 mei is er weer kermis in de stad. De leerlingen van groep 1 t/m groep 6 
hebben 2 vrijkaartjes meegekregen naar huis. Deze worden aangeboden door de 
kermisexploitanten 
 
Op Koningsdag, 27 april, is er kleedjesmarkt in de stad. Ook is er een leuk programma voor 
iedereen. Kijk op de website van de Oranjevereniging: www.oranjevereniginghengelo.nl 
 
Hulsbeekdag 24 april 
 

 
 
De flyer zit in de bijlage bij deze nieuwsbrief 
 
FC Twente Scoren in de Wijk 5 mei 
Op donderdag 5 mei komt FC Twente Scoren in de Wijk op de speelplaats bij school. Tussen 
12.00 uur- 15.00 uur zijn er leuke activiteiten zoals een springkussen en natuurlijk lekker 
voetballen en bewegen.  
 
X-dance 
X-dance heeft een gaaf optreden verzorgd tijdens de afsluiting van de projectweek op 
school. Wil je ook een keer dansen?, vraag een gratis proefles aan via hun website: www.x-
dance.nl. Zie de flyer voor meer informatie 
 
 

Avond4Daagse 

Eindelijk kunnen we weer met z’n allen wandelen tijdens de avondvierdaagse. Van 13 t/m 16 
juni wordt deze georganiseerd door de Hengelose Wandelunie in het mooie buitengebied 
van Hengelo. 
 
Natuurlijk doen we als school weer mee.  We hopen dat veel gezinnen met ons meedoen. 
We lopen elke avond de route van 5 kilometer.  
De kosten voor deelname van de avondvierdaagse zijn:  
               Kinderen incl. medaille € 6,- 
               Volwassenen incl. medaille € 6,- 
               Volwassenen   € 5,- 

http://www.oranjevereniginghengelo.nl/
http://www.x-dance.nl/
http://www.x-dance.nl/
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Deze kosten zijn inclusief iets te drinken en een versnapering onderweg en natuurlijk een 
attentie voor de kinderen op de donderdagavond (Bij de finish). 
LET OP: kinderen moeten lopen onder begeleiding van een volwassene. 
 
Via deze link kunt u zich opgeven:  https://forms.gle/z19CzJUdFRQSvMWM7 (als deze niet 
werkt kunt u deze link kopiëren en plakken in uw internetbrowser) 
Opgeven kan t/m vrijdag 13 mei. 
          

Ouder-enquête (herinnering)                                                                           
We willen graag weten hoe tevreden u bent met IKC De Hunenborg. Wilt u daarom een 
korte vragenlijst invullen? Uw antwoorden blijven anoniem. 
 
U komt bij de vragenlijst via onderstaande link, invullen kan t/m 13 mei. Daarna ontvangen 
alle deelnemers verdere informatie en de wijze waarop betaald kan worden. 
https://onderzoek.scholenopdekaart.nl/onderzoek/FRC5MXG 
 
Alvast bedankt. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda april/mei  

Vrijdag 22 april  Koningsspelen 
25 april t/m 6 mei  Meivakantie, alle leerlingen en peuters vrij 
Vrijdag 13 mei  Sluiting opgave Avondvierdaagse 
Dinsdag 10 mei  8.30 uur, koffieochtend groep 0/1 en 1/2 
Woensdag 11 mei  Hoofdluiscontrole 
    8.30 uur, koffieochtend groep 7 
Donderdag 12 mei  8.30 uur, koffieochtend groep 4 
Vrijdag 13 mei  8.30 uur, koffieochtend groep 6 
 
Woensdag 18 mei  Leerlingen groep 1 t/m 8 om 12.00 uur vrij  
    (studiedag team) 
    8.30 uur, koffieochtend groep 3 
Donderdag 19 mei  8.30 uur, koffieochtend groep Aap & Tijger 
Vrijdag 20 mei  8.30 uur, koffieochtend groep 5 
Dinsdag 24 mei  8.30 uur, koffieochtend groep 8 
26 en 27 mei   Hemelvaart, alle leerlingen en peuters vrij 
 
 

https://forms.gle/z19CzJUdFRQSvMWM7
https://onderzoek.scholenopdekaart.nl/onderzoek/FRC5MXG

