Ruurlo, 11 maart 2019
Beste ouders/verzorgers,
Bezoek aan het RIJKSMUSEUM
De groepen 7A en 7B hebben het Rijksmuseum bezocht.
Wij zijn 4 maart met groep 7 naar het rijksmuseum in Amsterdam geweest.
Daar hadden we een gids die ons rondleidde door het Rijksmuseum.
We zijn in de wapen-, goud- en zilverkamer geweest en we zijn ook bij de
schilderijen geweest waar we een presentatie over moesten houden in de klas.
We zijn natuurlijk ook bij de Nachtwacht geweest. Er was een verkleining van
de nachtwacht en daar kon je zien dat er stukken af waren gesneden van het
originele schilderij.
Wij vonden het een heel leuk uitje om naar het Rijksmuseum te gaan en
hebben veel geleerd, dus het was een topdag !!!
Groetjes van Carlijn en Max (groep 7B)
Ouderbetrokkenheidsonderzoek
Graag willen wij u herinneren aan het invullen van het ouderbetrokkenheidsonderzoek. Dit onderzoek is van groot
belang om inzicht te bieden in de verschillende dimensies van ouderbetrokkenheid, om vast te kunnen stellen op
welke punten de school haar beleid, of uitvoering daarvan, kan aanscherpen teneinde de ouderbetrokkenheid te
optimaliseren.
De enquête is vorige week verzonden.
Eva Wystrach winnaar Nationale Voorleeswedstrijd 2019 in Borculo
Eva Wystrach gaat nu naar de halve finale op 16 maart in Aalten.
Op woensdagmiddag 20 februari organiseerde de Stichting Lezen en de Openbare
Bibliotheek de Nationale Voorleeswedstrijd. Doel is het enthousiasme bij kinderen voor
kinder- en jeugdboeken en voorlezen aan te wakkeren.
Lezen is goed voor de taalontwikkeling en prikkelt de fantasie. Kinderen vinden de
wedstrijd leuk. Zij beleven een plezierige spanning tijdens het voorlezen en worden
enthousiast ondersteund door hun supporters als klasgenoten, leerkrachten en familie. In
de bibliotheek van Borculo was de kwartfinale van leerlingen van groep 7 en 8 van
basisscholen uit Borculo en Ruurlo. Er deden 8 leerlingen mee en het was erg moeilijk
voor de jury om daar een ‘echte’ winnaar aan te wijzen. De winnaar kreeg als beoordeling
dat zij een mooi leestempo had, erg ontspannen leek tijdens de voorleesbeurt, een mooie
inleiding had over hetgeen werd voorgelezen en dat zij goed verstaanbaar was. Eva deed
dit allemaal erg goed en daarom werd zij de winnaar in Borculo.
Eva, heel veel succes in Aalten!
Actie Ruurlo Schoon
Op vrijdag 8 maart zijn de kinderen van onze school druk geweest met het opruimen van zwerfaval. Dit was een
jaarlijkse Opschoonweek van de gemeente Berkelland, een initiatief van de Werkgroep Ruurlo. Zo hebben wij een
steentje bijgedragen aan een schonere leefomgeving. Alle leerlingen hebben als dank een appel gekregen van de
werkgroep Ruurlo.

Nationale Boomfeestdag op 13 maart
Op 3 maart, de boomfeestdag, gaat groep 7A bomen planten op het terrein bij het Sikkeler.
Ter voorbereiding op deze activiteit heeft de heer D. van den Brink van Staatsbosbeheer vrijdagochtend een les
verzorgd. De kinderen kregen informatie over de boomplantdag en konden het soort boompje zien, dat zij gingen
planten. Deze activiteit op de boomfeestdag draagt bij aan het natuurbewustzijn van de kinderen.
Mocht het weer dusdanig slecht zijn, dan wordt de activiteit een week verplaatst naar woensdag 20 maart.
Staking
Op vrijdag 15 maart wordt er landelijk gestaakt. Omdat de Onderwijsbonden nog aan het onderhandelen zijn,
vinden wij het niet gepast om deze dag te staken. Dat neemt niet weg dat onze zorg wat betreft het onderwijs groot
is. Wij vinden dat er meer gelden naar het onderwijs moet om te zorgen dat de leerlingen het onderwijs krijgen wat
zij verdienen, dat er gekwalificeerde mensen voor de groep staan en dat het vak ook aantrekkelijker wordt voor de
mannen. De jeugd heeft onze toekomst en daar mogen wij toch ook goed in investeren!!?
Informatieavond nieuwe ouders groep 1A
Voor de ouders van de kinderen uit groep 1A is er op 19 maart een informatieavond. Deze avond is voor de ouders
van de kinderen, die vanaf januari 4 jaar zijn geworden en de kinderen die nog starten voor de zomervakantie. De
avond begint om 20.00 uur.
Schoolhandbaltoernooi
Handbalvereniging Blauw-Wit organiseert op woensdag 20 maart een schoolhandbaltoernooi voor de groepen 6, 7
en 8 van de basisscholen. Het toernooi wordt gehouden in Sporthal ‘t Rikkenhage in Ruurlo en begint om 13.00 uur.
Oefenen kan op dinsdag 5 en 12 maart om 17.00 uur. Zo leer je gelijk de spelregels kennen.
Muziekmarkt
Op vrijdag 29 maart organiseert stichting Muziek- en KunstWijs i.s.m. het Segno Collectief een Muziek Markt voor de
leerlingen van groep 3, 3b/4b, 4a, 5a en 5/6b.
De leerlingen hebben de afgelopen weken liedjes ingestudeerd, die ze deze ochtend samen met de musici uit gaan
voeren. De leerlingen zullen deze ochtend veel verschillende instrumenten zien, horen en zelf uitproberen. Zo
ervaren ze wat er 'te koop' is. Een proefles op één van de instrumenten bij het Segno Collectief is een mogelijk
vervolg.
Ouders mogen hierbij trouwens niet aanwezig zijn.
Juf Anne de Jong
Schoolverkeersexamens 2019
De schoolverkeersexamens, georganiseerd in samenwerking met Politie Berkelland en Veilig Verkeer Nederland
afdeling Berkelland / Ruurlo zijn weer in aantocht.
Het theoretische gedeelte vindt plaats op donderdag 4 april en het praktijk gedeelte op dinsdag 16 april.
Aan het praktijk gedeelte mag alleen worden deelgenomen met fietsen die aan de wettelijke eisen voldoen en die
voor wat betreft de grootte ook bij de deelnemer passen. Tijdens de verkeersproef en op weg daarnaar toe en weer
terug zijn de deelnemers en begeleiders tegen ongevallen verzekerd. De fietsroute is dezelfde als afgelopen jaar.
Langs de route staan meerdere vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland afdeling Berkelland als controleposten
Schoolvoetbaltoernooi
Voetbalvereniging Ruurlo organiseert in samenwerking met de Oranjevereniging op Koningsdag weer het jaarlijkse
schoolvoetbaltoernooi voor de groepen 7 en 8. Het toernooi wordt gehouden in het kader van de Oranjefestiviteiten
op zaterdag 27 april a.s. van 8.30 uur tot 13.00 uur(deze tijden zijn onder voorbehoud, aangezien ze afhankelijk zijn
van het aantal aangemelde teams).
Mocht uw kind mee willen doen, dan graag een briefje met naam, groep en eventueel speelniveau (JO12-1 etc.)
inleveren bij de leerkracht van uw zoon of dochter.
De teams moeten voor 15 maart worden ingeschreven. Dat betekent dat de inschrijving sluit op woensdag 13
maart. Na deze datum kunnen er geen kinderen meer worden toegevoegd aan de teams.

Bag2School
Hier nog even een reminder: het eerstvolgende officiële inzamelmoment met de vrachtwagen is op vrijdag 10 mei
aanstaande om 10.00 uur. Het is echter zo dat u, niet alleen tijdens het 2-jaarlijkse inzamelmoment, maar het hele
jaar door uw zakken met overtollige kleding bij school kunt afleveren.
U kunt de zakken neerzetten bij het hok naast de fietsenstalling, net achter het blauwe hek aan de linkerzijde van de
school. Dit is ook de plek waar oud papier gebundeld kan worden afgeleverd.
De opbrengst van de oude kleding die we ontvangen via Bag2School komt net als het oude papier ten goede aan de
school en de kinderen.
LET OP: Wij verzoeken u wel om kleding uit uw eigen kasten in te leveren en niet kleding van bijvoorbeeld
kringloopwinkels, bejaardentehuizen of instellingen. Vanuit de organisatie van Bag2School is deze oproep gedaan,
omdat ze merken dat soms het aanbod van de oude kleding ondermaats is. Op termijn kan dit ertoe leiden dat ze
overgaan tot uitbetaling van een lager bedrag per kilogram kleding (op dit moment is dit 30 cent per kilogram). De
organisatie in Aalsmeer vraagt uitdrukkelijk om niet te gedateerde kleding en materialen van een redelijke kwaliteit.
Ze willen met name graag kinderkleding en kinderkleding van jongvolwassenen.

Agenda
12 maart
13 maart
19 maart
20 maart
29 maart
29 maart
4 april
16 april
27 april

Introdans voor de groepen 1 en 2
Boomfeestdag voor groep 7A
Contactavond voor ouders van leerlingen groep 1a die starten of gestart zijn vanaf januari 2019
Schoolhandbaltoernooi
Muziekmarkt voor de groepen 3, 4 en 5
Maandsluiting
Theorie verkeersexamen
Praktijk verkeersexamen
Schoolvoetbaltoernooi

Met vriendelijke groeten,
namens het team
Willemien van Uhm

