
 

 

 

 

  

Nieuwsbrief april 2019 
 

Pasen 

Op donderdag 18 april vieren we Witte Donderdag. Op deze dag verwachten we de 

leerlingen ’s morgens op de normale tijd op school. 

Om 9.00 uur is er een Witte donderdagviering in de Maria Geboortekerk, waarbij we u 

van harte uitnodigen hierbij aanwezig te zijn. 

 

Zoals ieder jaar wordt er rond de lunchpauze een broodmaaltijd verzorgd voor de 

leerlingen. Dit jaar willen wij hier graag iets extra’s aan toevoegen. Het is de bedoeling 

dat iedere leerling van één bepaald hapje 5 stuks meeneemt naar school om vervolgens 

te kunnen delen met elkaar. Denk bijvoorbeeld aan wrapjes, gevulde eieren, 

fruitspiesjes etc. De leerlingen moeten dit ’s ochtends om 08.30 uur al meenemen in een 

afgesloten bakje.  

De leerkrachten zullen op gepaste wijze aandacht schenken aan Witte Donderdag tijdens 

de broodmaaltijd in de groep. 

 

Uw kind hoeft dus alleen fruit en drinken mee te nemen voor de kleine pauze en de 5 

koude gerechtjes voor de lunchpauze. Voor iedere leerling is er een bord, bestek en 

beker aanwezig op school. 

 

De leerlingen gaan op de normale tijd naar huis.  

 

Wij wensen u alvast fijne Paasdagen toe! 

 

 

Paaseieren zoeken 

Op woensdag 10 april gaan de leerlingen van de groepen 1 t/m 4 onder schooltijd 

samen met de paashaas paaseieren zoeken op het veldje naast de parkeerplaats van de 

sporthal.  

 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

Koningsspelen 

Vrijdagochtend 12 april doet onze school mee met de Koningsspelen. Ook alle leerlingen 

van groep 1 worden deze ochtend op school verwacht.  

De school zal deze ochtend omgetoverd worden tot een Koningsspellencircuit. De 

kinderen gaan spijkerpoepen, de koning aankleden, sjoelen etc.  

We vragen de kinderen deze dag, indien mogelijk, oranje kleding te dragen. 

 

De schooltijden op vrijdag 12 april zijn:  

Groep 1 en 2: 8.30 uur – 12.00 uur  

Groep 3 t/m 8: 8.30 uur – 14.30 uur 

 

Die dag krijgen alle leerlingen ‘s ochtends een koekje + ranja en een zakje chips. Voor 

de groepen 1 en 2 zal dit voldoende zijn tot 12.00 uur. Zij hoeven dus geen eten en 

drinken mee te nemen. De groepen 3 t/m 8 moeten voor de middagpauze wel eten en 

drinken meenemen.  

 

We maken er samen een gezellige dag van! 

 

 
 

Verkeer 

We willen graag aandacht vragen voor de verkeerssituatie bij het ophalen van de 

leerlingen. Nadrukkelijk willen we u vragen om niet op straat te wachten, maar op het 

schoolplein, ook wanneer u met de fiets uw kind(eren) komt ophalen. Op die manier 

houden we de straat zoveel mogelijk vrij.  

Daarnaast zien we, dat er op het rode paadje richting de Hooimaatweg (het Schoolpad) 

ook wordt gewacht op de leerlingen. Hierdoor wordt de doorgang belemmerd voor  

kinderen op de fiets, ook dit zorgt voor onveilige situaties.  

 

 

Algemeen directeur 

Vanaf 1 maart 2019 is er in onze stichting (SKOLO) een nieuwe algemeen 

directeur/uitvoerend bestuurder benoemd; Robert Everink uit Haaksbergen.  

Hij volgt Ben Gengler op, die op 27 maart afscheid heeft genomen.  

 
 
Culturele voorstellingen en projecten 

 

Groep 2: bezoek Erve Kraesgenberg 

Op woensdag 3 april gaan de leerlingen van groep 2 naar Erve Kraesgenberg als 

afsluiting van het project “de koffer van meneer Jan”. 

 

 



 

Data / activiteiten in april en mei 

 

Woensdag 3 april 

Bezoek Erve Kraesgenberg door groep 2 

Schoolvoetbaltoernooi voor de leerlingen van groep 8 

 

Woensdag 10 april 

Oud Papier 

 

Vrijdag 12 april 

Koningsspelen voor alle leerlingen 

Groepen 1 en 2:  8.30 – 12.00 uur 

Groepen 3 t/m 8: 8.30 – 14.30 uur  

 

Maandag 15 april: 

Vergadering MR om 19.00 uur 

 

Dinsdag 16 april: 

Vergadering GMR om 20.00 uur 

 

Dinsdag 16 april en woensdag 17 april 

Eindtoets voor de leerlingen van groep 8  

 

Donderdag 18 april 

Viering Witte Donderdag, 9.00 uur in de Maria Geboortekerk 

Broodmaaltijd op school 

 

Maandag 22 april t/m vrijdag 3 mei  

Meivakantie 

 

Woensdag 8 mei 

Oud Papier 

Groep 8 tot 14.30 uur naar school 

 

Dinsdag 14 mei 

Vergadering Ouderraad om 20.00 uur 

 

Woensdag 22 mei  

Sportdag voor alle leerlingen 

 

Maandag 27 mei 

Vergadering MR om 19.00 uur 

 

Dinsdag 28 mei 

Vergadering GMR om 20.00 uur 

 

Donderdag 30 en vrijdag 31 mei 

Hemelvaart, alle leerlingen vrij  

 

 


