Ruurlo, 20 mei 2019
Beste ouders/verzorgers,
Welkom op onze school
Fikretali Bilgic in groep 1A.
Wij wensen hem veel plezier bij ons op school.
Regionaal schoolvoetbaltoernooi jongensteam Kerst Zwart 3 d.d. 15 mei
Het team, bestaande uit voornamelijk groep 7-kinderen, mocht woensdag 15 mei voetballen in Borculo. Hier
kwamen ook teams uit o.a. Winterswijk, Deventer, Apeldoorn en Eibergen.
Ondanks hun geweldige voetbalkwaliteiten lukte het de jongens niet om voldoende te scoren. Er werden drie
wedstrijden verloren en er werd één wedstrijd gelijk gespeeld.
Toch een knappe prestatie, tegen al die groep 8-kinderen! Goed gedaan, jongens, en volgend jaar kunnen jullie dit
opnieuw proberen!
Alle begeleiders, coaches en supporters hartelijk dank voor hun hulp en geweldige support. Er is zelfs een supporter
met een prachtige vlag gespot.
Museumbezoek MORE
Donderdag 9 mei zijn de groepen 6 naar kasteel museum More geweest.
De kinderen maakten kennis met erfgoed, te denken aan Kasteel Ruurlo. Het was een betekenisvolle ervaring, ze
werden op een artistieke manier meegenomen langs de verhalen van Kasteel Ruurlo/Museum More.
De kinderen waren erg enthousiast en hebben ervan genoten. Voor alle hulpouders die die ochtend mee geweest
zijn: Hartelijk dank!
Groep 2A: thema post
Vorige week zijn we in de groep gestart met het Kleuterpleinthema “post”. De huishoek is omgetoverd tot een heus
postkantoor. We hebben een bezoekje gebracht aan het postagentschap in Ruurlo en mochten daar de post ophalen
voor juf Willemien. Ook hebben we met de klas een brief gepost. Vandaag hadden we bezoek van de postbode. In de
letterkast hangt de letter b. Uw kind mag iets meenemen voor de letterkast.
Vandaag heeft uw kind een lege envelop meegekregen naar huis. Op school maken we een kaart voor een familielid,
een vriend of een goede bekende (uw kind mag dit zelf bedenken). Zou u op de meegekregen envelop het adres
willen schrijven van degene voor wie de kaart bestemd is en een postzegel willen plakken? Dan mag de envelop
weer mee naar school; uiterlijk woensdag 22 mei meegeven graag. Als alle kaarten klaar zijn, gaan we ze posten.
Avondvierdaagse
Maandag 3 juni t/m vrijdag 7 juni wordt de Avondvierdaagse weer gelopen. De kinderen van groep 3 t/m 8
kunnen zich hiervoor binnenkort inschrijven. We lopen iedere dag, behalve woensdag 5 juni. Deze dag wordt
gebruikt als inhaaldag. Iedere dag starten we om stipt 18.00 uur vanaf de Keizerskroon, behalve vrijdag. Dan
starten we om 18.30 uur.
Iedere avond zullen er leerkrachten en een aantal begeleidende ouders meelopen. Het meenemen van
jongere broertjes of zusjes kunnen we helaas niet toestaan. Ook het meenemen van etenswaar en/of snoep is
niet toegestaan. De ouderraad zorgt voor een versnapering en drinken onderweg. Leerlingen die in
schoolverband meedoen aan de Avondvierdaagse kunnen zich vanaf morgen aanmelden bij de leerkracht,
door een envelop in te leveren met €5,- voorzien van naam, geboortedatum en voor de hoeveelste keer ze
meedoen. Uw kind kan zich opgeven t/m vrijdag 24 mei.

Schoolzwemmen
Vanaf nu is het weer mogelijk om aan het schoolzwemmen deel te nemen. Dit betreft de groepen 3 t/m 7.
Hieronder vindt u het rooster, zodat u weet wanneer welke groep zwemt. Wanneer de temperatuur lager is dan 19
graden, gaat het zwemmen niet door. Wanneer onze leerlingen zwemmen, wordt de eerst daaropvolgende gymles
geannuleerd.
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Wist u dat…
- de leerlingen bij ons op school zich op eigen niveau kunnen ontwikkelen?
- alle leerlingen dezelfde basisstof krijgen die bij hun groep hoort?
- er binnen een groep gewerkt wordt op (minimaal) drie niveaus ?
Voor/buitenschoolse opvang UnieKo
Samen spelen, ontdekken, plezier hebben, grenzen leren kennen, vriendschappen sluiten: dat is het leven van
kinderen in de basisschoolleeftijd. Zeker oudere kinderen willen zelf de wereld verkennen en leren van nieuwe
ervaringen. Daar sluit de buitenschoolse opvang UnieKo bij aan.
De buitenschoolse opvang is er voor kinderen van vier tot dertien jaar. Na school, op vrije dagen, maar ook in de
vakanties. Iedere dag plannen we verschillende activiteiten: sport en spel, toneel, muziek en nog veel meer. Er zijn
uitstapjes en workshops, maar ook een ruimte om even tot rust te komen. Kinderen bepalen zelf wat ze willen doen.
Voorschoolse opvang
Op onze locatie bieden we daarnaast voorschoolse opvang. Even spelen, nog een beetje ontbijten of even nog tot
rust komen voor school. Wanneer het tijd is, brengen onze medewerkers de kinderen naar school.
Vanaf maandag 17 juni is het mogelijk om zowel voorschoolse als buitenschoolse opvang af te nemen. Voorschoolse
opvang is per direct mogelijk op maandag tot en met vrijdag.
Meer weten over BSO UnieKo? Kijk eens op
www.kinderopvanghumanitas.nl<http://www.kinderopvanghumanitas.nl >. Of bel 053 – 480 00 20 om een afspraak
te maken voor een rondleiding, een offerte of om direct in te schrijven.
Met vriendelijke groet,
Ilona Nowak – locatiemanager BSO UnieKo
Opbrengst Bag2school
Onlangs heeft u weer veel kledingzakken bij school ingeleverd. Wij willen u daarvoor hartelijk danken. De opbrengst
van € 420,60 komt de kinderen ten goede.
Uitslag Ouderbetrokkenheidsonderzoek
Ouderbetrokkenheid vinden wij als school erg belangrijk. Wederzijdse betrokkenheid van ouders en school creëert
namelijk optimale omstandigheden voor de ontwikkeling van en het leren door kinderen, thuis en op school.
Het gaat niet alleen om elkaar te informeren maar ook om samenwerken. Bij gelijkwaardigheid gaat het erom dat
alle betrokkenen zich houden aan de gemaakte afspraken en dat we bereikbaar zijn voor elkaar!
Ouders voelen zich in hoge mate betrokken bij de school. Wij scoren als school goed.
Snuffelstage
Oud-leerlingen Nynke van der Tang en Zoë Willems zullen van 16 t/m 28 mei bij ons op school zijn in verband met
een snuffelstage vanuit het Staring College. Nienke in groep 1A en Zoë in groep 2A.

Oproep nieuw MR-lid.
Voor de MR zijn wij op zoek naar een ouder die plaats willen nemen in de oudergeleding van de MR. Er is een
vacature.
De Medezeggenschapsraad is op de Kerst Zwartschool een wettelijk verplicht orgaan waarin ouders en
personeelsleden meepraten en meebeslissen over het schoolbeleid.
De MR overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken zoals verbeteringen in het onderwijs, de veiligheid op
school, het formatieplan etc. De medezeggenschapsraad vergadert ongeveer één keer in de zes weken.
Wij willen iedere ouder de gelegenheid geven zich kandidaat te stellen. Lijkt het u wat om mee te denken en het
beleid van school kritisch te volgen, geef U dan nu op: mr@kerstzwartschool.nl. Dit kan tot en met maandag 3 juni
2019.
Mocht U vragen hebben over de MR, dan kunt U deze via de e-mail stellen: mr@kerstzwartschool.nl of spreek één
van onze leden aan. De huidige oudergeleding van de MR bestaat uit Kasper Visschers, Karin Engelen, Mark
Plekkenpol en Albert Stocker.
Sponsorloop
Op 19 juni vindt er een sponsorloop plaats. Verdere info volgt via de mail.
Verjaardag leerkrachten
Woensdag 29 mei wordt een bijzondere dag, want op deze dag vieren alle meesters en juffen van onze school hun
verjaardag.
Het feest start voor elke groep om 8.30 uur in de eigen klas. De leerlingen mogen deze ochtend verkleed op school
komen en hoeven geen eten of drinken voor de ochtendpauze mee te nemen. De leerkrachten zullen de leerlingen
trakteren. Natuurlijk wordt er rekening gehouden met de verschillende diëten.
Schoolbibliotheek
In verband met de schoolreisjes van groep 5, 6 en 7 is er op donderdag 23 mei geen schoolbibliotheek.
Agenda
23 mei:
23 mei
28 mei
28 mei
29 mei:
30/31 mei:
3 t/m 7 juni:
6 juni:
17 juni
19 juni

Gr. 8A bezoek Goma BV
Groepen 5, 6 en 7 schoolreisje naar Moviepark Germany
Groep 1 en 2 schoolreisje naar De Flierefluiter
Groep 3A en 3B/4B vrij (i.v.m. cursus leerkrachten)
Verjaardag leerkrachten
Vrij i.v.m. Hemelvaartsdag
Avondvierdaagse voor de groepen 3 t/m 8
Bezoek groep 8 aan Westerbork
Start BSO UnieKo
Sponsorloop

Met vriendelijke groeten,
namens het team
Willemien van Uhm

