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Nieuwsbrief  21 mei 2019 

 

Wij kijken terug op twee geweldige schoolreisjes! Groep 1 t/m 3 heeft het super leuk gehad 

bij de Flierefluiter in Raalte. Knuffelen met dieren, racen met de karren, spelen met zand en 

water, springen op de trampoline, er was voor elk wat wils. Voor groep 4 t/m 7 was 

Hellendoorn wederom de perfecte locatie. Het was gelukkig niet zo druk, dus de kinderen 

konden volop genieten van alle attracties. Wij willen alle ouders die hebben geholpen bij de 

organisatie en/of op de dag zelf, bedanken voor hun hulp! 

Eindtoets 2019 

Wij zijn supertrots op onze kanjers van groep 8. Zij hebben de eindtoets allemaal heel goed 

gemaakt. Voor de eindtoets hadden de kinderen allemaal hun advies gekregen voor volgend 

schooljaar. Hoe mooi dat dit advies met de eindtoets wordt bevestigd. Wij zaten dit jaar 

onder het landelijk gemiddelde, maar wel boven de ondergrens, en daarmee scoort onze 

school voldoende bij de onderwijsinspectie. Wij zijn heel tevreden met de gemiddelde score 

van 534,5. 

Expressie groep 7 

Morgen is de laatste expressie van dit schooljaar. Groep 7 is aan de beurt om deze expressie 

te verzorgen. Iedereen is weer van harte welkom om te komen kijken. Aansluitend is er een 

kop koffie/thee voor het publiek. 

Klasbord 

Na de meivakantie zijn wij begonnen met Klasbord. Wij hebben hier al veel leuke reacties 

over gekregen. Mochten jullie nog geen klasbord hebben van de groep van jullie kind, geef 

dan even jullie mailadres door aan de leerkracht (via mail of briefje). De leerkracht kan er 

dan voor zorgen dat jullie een uitnodiging krijgen om lid te worden. 
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Wie wil ons komen helpen in de patio? 

Voor dit schooljaar hebben wij nog twee momenten gepland om met een groepje ouders het 

tuinonderhoud in de patio te doen. Er zijn een aantal vaste ’tuinouders’ die samen met 

Esther de tuin in de patio bijhouden. Zij kunnen op dit moment nog wel hulp gebruiken en 

‘vele handen maken licht werk’. Heb je nog een uurtje over, dan zouden wij het fijn vinden 

als je wilt komen helpen op: 

Vrijdag 24 mei van 13.30 tot 14.30 uur en/of vrijdag 21 juni van 11.00 tot 12.00 uur. 

Alvast bedankt! 

Schoolfeest 

Vind je het leuk om de kinderen te helpen bij het knutselen voor het schoolfeest? Voor 

maandag 3 juni van 13.15 tot 14.15 uur zijn wij nog op zoek naar ouders die willen helpen. 

Graag even doorgeven aan juf Maike of juf Anouk als je komt helpen, dank je wel! 

Voor de schoolfeestoptocht is het volgende kledingvoorschrift: 

Groep 1: Jongens en meisjes: zwart shirt, zwarte broek. 

Groep 2/3: Jongens: wit shirt, liefst korte (sport)broek, bij slecht/koud weer mag een lange 

(sport)broek ook. Meisjes: kleurig effen shirt, kleurige effen legging. 

Groep 4/5: Jongens en meisjes: zwart shirt, broek geen voorkeur. 

Groep 6+7: Jongens: onesie/pyjama/joggingpak. Meisjes: effen zwart shirt, zwarte broek. 

Groep 8: Jongens en meisjes: zwart of wit shirt, broek geen voorkeur. 

Bij alle shirts maakt het niet uit of deze korte of lange mouw zijn, ouders mogen dit zelf 

inschatten gezien het weer van die dag. 

Avondvierdaagse 

Vandaag start de avondvierdaagse. Wij wensen alle lopers heel veel succes en plezier! 

In verband met de werkzaamheden op de herikerberg is de route van donderdag (deze start 

vanaf de obs de whee puntdak) NIET geschikt voor buggy/wandelwagens ect.  
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Eerste Heilige Communie 

Zondag 26 mei is om 9.30 uur de Eerste Heilige Communie viering in de kerk in Hengevelde. 

Van onze school doen Mike Assen en Jeyson Slag hieraan mee. Iedereen is van harte 

uitgenodigd voor de viering in de kerk. Wij wensen beide jongens een hele fijne dag! 

 

Heilig Vormsel 

Informatieavond Heilig Vormsel voor ouders/verzorgers van kinderen van groep 7 

Woensdag 5 juni 2019 van 20.00 – 21.30 uur 

Het Parochiehuis , Langestraat 79, Delden  

Graag vóór 2 juni 2019 bericht of u komt. Geef uw gegevens door aan het secretariaat van 

het pastorale team: contact@pastoraalteam.nl of telefonisch 074-3492212 

 

Belangrijke data mei en juni 

22-05-19 Expressie groep 7 om 11 uur, aansluitend koffie/thee voor ouders 

24-05-19 Knutselen schoolfeest van 10.30 tot 11.30 uur 

  Tuinonderhoud patio van 13.30 tot 14.30 uur 

26-05-19 Eerste Heilige Communie om 9.30 uur in de kerk in Hengevelde 

27-05-19 Kamp groep 8 t/m 29-05-19 

 ‘Wieger wordt wakker’ in de Reggehof om 19.00 uur voor de kinderen van 

groep 4-5 

 GMR vergadering 

28-05-19  OR vergadering 

29-05-19  Schoolzwemmen groep 3-4-5 

30-05-19  Hemelvaart en vrijdag 31-05-19 zijn alle kinderen vrij 

01-06-19 OUD PAPIER 

03-06-19 Knutselen voor schoolfeest van 13.15 tot 14.15 uur 

04-06-19 Nieuwsbrief 

05-06-19 Informatie avond Heilig Vormsel voor ouders groep 7 in Delden 

06-06-19 Schoonmaakavond onderbouw vanaf 18.30 uur 

07-06-19 Vrije dag voor de kinderen van groep 1 t/m 3 

10-06-19  Pinksteren en dinsdag 11-06-19 studiedag zijn alle kinderen vrij 

mailto:contact@pastoraalteam.nl
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12-06-19 Schoolzwemmen groep 3-4-5 

  MR vergadering 

13-06-19 Schoolfotograaf 

15-06-19 OUD PAPIER 

16-06-19 Vaderdag 

18-06-19 Nieuwsbrief 

21-06-19 Werkmiddag, alle kinderen zijn om 12 uur vrijdag 

 Tuinonderhoud patio van 11.00 uur tot 12.00 uur 

26-06-19 Schoolzwemmen groep 3-4-5 

27-06-19 Schoolfeestvoorstelling 

29-06019 Schoolfeestoptocht 

 


