Ruurlo, 19 juli 2019
Beste ouders/verzorgers,

Bridge diploma’s Kerst Zwartschool

Op maandag 15 juli was de laatste bridgeles van dit schooljaar op de Kerst Zwartschool en traditioneel
worden dan de bridgediploma’s uitgereikt. Drie kinderen slaagden voor het “Minibridge basis” diploma.
Deze kinderen hebben dit jaar voor het eerst bridgeles gevolgd. Zeven kinderen hebben het jeugdbridge
diploma “Klaveren” gehaald. Deze kinderen hebben voor het 2e jaar bridgeles. En één leerling heeft het
“Harten” diploma gehaald, deze bridget al voor het 3e jaar. Deze lessen worden verzorgd door
gediplomeerd docent Joke Gotink, vanuit de Jeugdbridgeclub Jong Beginnen, met hulp van Joost Walter.
Bridge lessen zijn een mooie aanvulling op de reguliere lessen voor kinderen die wel iets extra’s
aankunnen.
De geslaagden voor minibridge zijn: Anne-Lynn, Norah en Siem. Voor Klaveren: Asya, Han, Laura, Iris, Jens,
Liam en Melanie. Voor Harten: Famke.

Rainier Bemers schaakkampioen Kerst Zwartschool

Maandag 15 juli werd Rainier Bemers schaakkampioen 2019 van de Kerst Zwartschool. Om deze titel werd
gestreden in een kort eindtoernooi, waaraan alle leerlingen mochten deelnemen die van de schaakleraar,
Maurits van Uhm, les hadden of hebben gehad.
Het werd een interessante strijd; want na afloop bleek dat vier spelers hetzelfde aantal punten hadden
vergaard. Uit de afvalrace tussen Max Willemsen, Tim Reinders, Liam Klunder en Rainier Bemers kwam de
laatste als winnaar uit de bus. Tim Reinders werd tweede.
Volgend schooljaar wordt op de Kerst Zwartschool gestart met 16 leerlingen – vanaf groep 5 –, die willen en
mogen schaken. Negen daarvan zijn echte beginners.
Op de foto: De winnaar Rainier Bemers temidden van een aantal medeschakers.

Rooster contactavonden
Hierbij het rooster van de contactavonden die ook op de kalender zullen staan. Aangezien deze avonden al in het begin
van het nieuwe schooljaar plaatsvinden, ontvangt u hierbij alvast de data. De data van 12 september zijn gewijzigd.
Contactavond
Groep

Leerkracht

Datum

Tijd

1A

Kim

09-09-19

20.00 uur

1B/2

Miriam / Anneke

10-09-19

20.00 uur

3A

Nicôle / Anja Sch.

09-09-19

19.00 uur

3B

Truus

09-09-19

19.00 uur

4A

Anja Spr. / Irma

17-09-19

20.00 uur

4B/5B

Marijke / Anja Spr./ Leonor

09-09-19

19.00 uur

5A

Jeanet / Meea

10-09-19

19.30 uur

6A

Sanne

09-09-19

19.30 uur

6B/7B

Astrid / Leonor

11-09-19

19.30 uur

7A

Roy

11-09-19

19.00 uur

8A

Mardine / Jolanda

10-09-19

19.00 uur

8B

Linn

10-09-19

19.00 uur

Plattegrond 2019/2020
Hieronder ziet u een overzicht van de indeling van de klaslokalen van het komende schooljaar

Het afgelopen schooljaar hebben de peuters weer hard gewerkt, en uiteraard gespeeld, in de verschillende thema’s
die aan bod gekomen zijn. Wat is het mooi om te zien dat ze zoveel van elkaar leren in hun spel en groeien in hun
ontwikkeling. Uiteraard hebben we ook afscheid genomen van peuters die tussendoor op school gestart zijn en zijn er
weer nieuwe peuters begonnen.
Komend schooljaar gaan we nog intensiever samenwerken met de kleuters van groep 1 en zullen met de start van het
nieuwe schooljaar uiteraard ook aan u laten weten hoe we hier vorm aan geven. Niet alleen de feestelijke
gebeurtenissen als Sinterklaas, Kerst en Pasen zijn momenten dat we samenwerken, maar ook gedurende de
schoolweken zijn er veel kansrijke speel- leermomenten waar jong en oud van elkaar kan leren. Neem bijvoorbeeld de
gym, beweegwijs, hoekenspel, kringmomenten etc. Om dit in goede banen te leiden zullen Juf Kim en de pedagogisch
medewerkers van de peuteropvang goed overleg hebben. Hierbij zullen Juf Miriam samen met locatiemanager opvang
Ilona Nowak ook aanschuiven om te zorgen dat de kwaliteit voor elk kind gewaarborgd blijft.
*Peuteropvang Harlekijn verzorgt de opvang voor peuters van 2 tot 4 jaar
Als beide ouders werken, is er een tegemoetkoming in de kosten van peuteropvang deze kunt u aanvragen bij de
belastingdienst. Eenverdienende of niet werkende ouders hebben recht op een subsidieregeling van de gemeente

Berkelland. Heeft u aanvullende vragen of wilt u uw peuter graag aanmelden dit kan via www.humankind.nl op de
locatiepagina van POV Harlekijn ofwel telefonisch via 053-4800024.
Buitenschoolse- en voorschoolse opvang
BSO UnieKo bij ons is elk kind Uniek! Voorschoolse opvang op contract mogelijk vanaf 7.30 inclusief een gezond
ontbijt. Liever ontbijten thuis dan is losse inkoop vanaf 8 uur ook mogelijk.
Behoefte aan vervroegde opvang vanaf 7 uur? Laat dit ons vooral weten.
Naschoolse opvang bieden wij vanaf einde schooltijd tot 18.00. Op korte schooldagen is opvang in een blok van 3
aansluitende uren al mogelijk en dus geen verplichting om tot 18.00 af te nemen. Een keertje ruilen? Alle dagen, met
uitzondering van de nationale feestdagen, kunnen binnen 30 dagen geruild worden in onze OuderApp.
Incidentele opvang of flexibele opvang nodig? ook dit bieden wij. Wij denken graag met u mee uw opvangwensen
duidelijk in kaart te brengen en u zo een zo goed mogelijk aanbod te kunnen geven.
Benieuwd naar de netto prijs die u betaalt? Wij kunnen u altijd helpen met het maken van een proefberekening.
Wilt u meer informatie, neem dan contact op met Ilona Nowak, locatiemanager Eibergen, Neede & Ruurlo Humankind
06-15138158 of de klantenservice via 053-4800024
Oproep
Op de vrijdagmiddag willen wij leerbewerking aanbieden. Hiervoor hebben wij stukjes leer nodig. Wie kan ons daaraan
helpen? Bij voorbaat hartelijk dank!
Graag willen wij het lokaal van groep 4A een frisse look geven. Als wij zorgen voor de verf is er dan iemand die samen
met enkele leerkrachten dit lokaal kan verven? Wij horen graag van u! De eerste en de laatste week van de vakantie
zijn wij ook van de partij. U kunt contact opnemen met juf Anja Sprukkelhorst of Willemien van Uhm.
Wist u dat……………..
• de Musical van groep 8 geweldig was?
• dat meester Ap woensdag is opgehaald van huis in de Griekse kleuren Blauw/Wit?
• dat woensdag alle leerlingen in blauw/wit voor meester Ap de Griekse dans Sirtaki hebben gedanst
• dat het afscheid van meester Ap met alle leerlingen een groot succes was?
• dat de lunch voor groep 8 aangeboden door de ouderraad, bij de ‘Naober’, een groot succes was?
• dat het schooljaar nu echt voorbij is?
• dat wij iedereen een hele gezellige en zonnige vakantie wensen?
Hartelijk dank voor uw hulp
Graag willen wij alle ouders bedanken voor alle hulp van het afgelopen schooljaar.
Bijna iedereen heeft op welke manier dan ook ervoor gezorgd dat wij weer een
fantastisch schooljaar hebben gehad en alles goed verlopen is.

Agenda
19 juli
12.00 uur Start zomervakantie
2 september Start van het nieuwe schooljaar

Met vriendelijke groeten,
namens het team
Willemien van Uhm

Wij wensen iedereen een geweldige zonnige mooie zomervakantie!!

