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Maandag 7 Meivakantie 

Dinsdag  8 

Woensdag 9 

Donderdag 10 

Vrijdag  11 

 

Maandag 14 Zwemmen groep 5 en 6 
groep 4 natuuractiviteit Waterbeestjes 

Dinsdag  15 Voorstelling groep 8 ‘Ik zeg sorry’. 

Woensdag 16 Groep 1 t/m 4 muziekles van juf Elise 

Donderdag 17 Kledinginzameling 
Bezoek Elite Salade voor groep 8 
Berkelzomp voor groep 7 
Doedag in park Kronenkamp voor groep 1 en 2 

Vrijdag  18 Doedag in park Kronenkamp voor groep 5 en 6 

 

Maandag 21 Tweede Pinksterdag 

Dinsdag  22  

Woensdag 23  

Donderdag 24 Praktijkexamen verkeer groep 7 

Vrijdag  25 Doedag in park Kronenkamp voor groep 7 en 8 

 

Maandag 28 Schoolreizen groep 1 t/m 7 

Dinsdag  29  

Woensdag 30 Staking 

Donderdag 31  

Vrijdag  1  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Juf Trudy 
De afgelopen periode heeft juf Trudy niet voor de klas kunnen staan vanwege haar rug. Gelukkig gaat 
het nu een heel stuk beter en begint juf Trudy na de meivakantie weer in groep 3! 
 
Geen verkeersbrigadiers meer op de Borculoseweg! 
Na de meivakantie staan er geen verkeersbrigadiers meer bij het zebrapad op de Borculoseweg. Het 
is daar nog steeds erg druk, maar de gemeente heeft besloten, dat er geen verkeersregelaar vanuit 
de gemeente meer komt. Ondanks de welwillendheid van onze verkeersbrigadiers, lukt het niet om 
de hele week voldoende mensen in te zetten.  
 
Nieuw MR-lid 
Vanaf het nieuwe schooljaar is Vincent van Berkum ons nieuwe MR-lid. Wij heten hem van harte 
welkom in de MR! 
 
Nieuwe OR-leden 
Ook de twee gezochte OR-leden zijn gevonden. Marieke Kistemaker en Marlies Hondelink komen de 
OR versterken.  
In de oproep bleek de aanmeldtermijn wel heel kort door de bocht. Aangezien we wel voldoende 
aanmeldingen hebben gehad, wordt de termijn nu niet verlengd. Mocht u ook geïnteresseerd zijn om 
mee te doen in de OR, in het nieuwe schooljaar wordt er weer nieuwe ruimte verwacht!  
 
Maron en Mustafa zijn weer terug! 
Na een jaar op de taalschakelklas in Lochem te hebben gezeten, komen de Syrische nieuwkomers 
Maron en Mustafa weer terug op onze school. Ze hebben heel veel Nederlands geleerd en beginnen 
met frisse moed na de meivakantie in groep 6. In deze groep zijn zij vorig jaar gestart, voor ze naar de 
taalschakelklas gingen en zijn dus al bekend met de kinderen.  
We heten Maron en Mustafa van harte welkom en wensen hen veel plezier bij ons op school!  
 
Staking woensdag 30 mei 
In de nieuwsbrief hebben we het al aangegeven en heeft u de brief met een uitgebreide toelichting 
kunnen lezen: op woensdag 30 mei staken wij.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Schoolreisjes 
Op maandag 28 mei gaan de groepen 1 t/m 7 op schoolreis.  
Dit jaar gaan de groepen naar de volgende bestemmingen: 
Groep 1 en 2 gaan naar Kids City, Borne 
Groep 3 en 4 gaan naar de Apenheul, Apeldoorn  
Groep 5, 6 en 7 gaan naar Ouwehands Dierenpark, Rhenen 
De uitnodigingen met daarop verdere informatie is 
woensdag aan de kinderen meegegeven.  
 
 

Praktijk examen verkeer 
Donderdag  24 mei zal groep 7 het verkeersexamen afleggen. Alle leerlingen van groep 7 komen deze 
dag op de fiets naar school en kunnen tijdens het examen laten zien dat ze de verkeersregels kennen 
en hier naar handelen. 
 
Kledinginzameling 
Donderdag 17 mei komt het Leger Des Heils weer zakken met oude kleding op school ophalen.  Vanaf 
maandag 14 mei kunt u de volle zakken in het speellokaal leggen.  
U kunt het volgende inleveren:  Alle draagbare boven – en onderkleding, draagbare schoenen (aan 
elkaar gebonden), huishoudtextiel (washandjes, handdoeken, tafellakens, dekens, kussenslopen) en 
zachte knuffelbeesten. De opbrengst komt ten goede aan de activiteiten voor de kinderen.  
 
Roodvonk 
Bij ons op school is roodvonk gesignaleerd. Roodvonk is een overwegend mild verlopende, 
besmettelijke  vlekjesziekte, die vooral voorkomt bij kinderen in de leeftijd van 3 tot 6 jaar. 
Meer informatie over roodvonk vindt u op 
www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infectieziekten/
Vragen_en_antwoorden_roodvonk  
 
Sociaal emotionele ontwikkeling: ‘Opkomen voor jezelf’ 
De komende weken staat het thema “Opkomen voor jezelf” centraal. Dit thema gaat over omgaan 
met weerstand van anderen en voor jezelf zorgen.  
De lessen die we de komende weken geven, gaan over onderwerpen als: hulp vragen, nee zeggen, bij 
je mening blijven, afspraken nakomen als je overgeslagen wordt, enz. 
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