Ruurlo, 25 maart 2019
Beste ouders/verzorgers,
Welkom op onze school
Zavi van Dorrestein, Lotte Bergervoet en Milan Koopman in groep 1A.
Wij wensen hen veel plezier bij ons op school.
Groepen 8 gaan naar de synagoge en moskee
De groepen 8 gaan op bezoek bij de synagoge en moskee in Lochem. Dit alles heeft te maken met het 'Westerbork
Scholen Project', ter voorbereiding op o.a. het bezoek aan Westerbork. Om de wereld om ons heen goed te kunnen
begrijpen, is het belangrijk dat kinderen de geschieden van de 2e wereldoorlog kennen.
De leerlingen krijgen in de synagoge een tentoonstelling te zien over de situatie van de Joden tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Daarnaast bezoeken ze ook de moskee in Lochem. Groep 8A gaat hier maandagmiddag 25 maart naar
toe en voor groep 8B staat dit op dinsdagmiddag 26 maart gepland.
Schoolhandbaltoernooi
Handbalvereniging Blauw-Wit heeft op woensdag 20 maart het handbaltoernooi georganiseerd. Vanuit de Kerst
Zwartschool deden er 2 teams mee. 'Team 1’ bestond uit: Max, Steijn, Kyara, Tijmen, Eva, Tessel, Thijs, Zeb en Stijn.
Bij ‘team 2’ deden de volgende leerlingen mee: Birgit, Romy, Sverre, Liam, Jurre, Naud, Gijs en Lars.
Team 1 heeft tijdens het toernooi de 2e plaats behaald. Het was een spannende finale, waarin ze in de laatste
minuut helaas verloren.
Het was een sportieve en gezellige sportmiddag. Alle ouders en begeleiders willen we hartelijk danken voor hun
hulp.
Boomplantdag
Groep 7A uit Ruurlo is afgelopen woensdag naar ‘t Sikkeler gefietst, om Staatsbosbeheer te helpen met het planten
van vijfhonderd nieuwe bomen. Tegenover het bungalowpark stonden tien vrijwilligers klaar, samen met boswachter
Dirk van den Brink, om de kinderen te assisteren bij het planten. Een week eerder was dhr. Van den Brink op school
geweest om de kinderen te instrueren en te enthousiasmeren. Ieder tweetal kreeg een spade. In oude kleren en met
laarzen aan zijn de kinderen bezig geweest om zoveel mogelijk boompjes te planten. Naast het planten van
zomereiken, taxussen en haagbeuken kwamen de kinderen ook nog in contact met een mierenhoop en een pad in
winterslaap. Tijdens de welverdiende pauze werd er ranja en cake geserveerd. Toen de leerlingen om kwart voor elf
moesten stoppen en opruimen, klonken er kreten van teleurstelling onder de leerlingen. Nog even snel een boompje
planten, en toen op de fiets terug naar school.
Lammetjes kijken.
Op vrijdag 22 maart hebben de kinderen van groep 1B/2B een bezoek gebracht aan de boerderij van opa en oma van
Juul Boode . We werden hartelijk ontvangen en de kinderen renden direct naar het weiland om naar de lammetjes te
kijken. Er waren daar 72 lammetjes geboren. Veel lammetjes liepen al bij hun moeder in de wei. Maar in de stallen
stonden de pasgeboren lammetjes met hun moeder in een soort box. Zo kunnen ze aan elkaar wennen en na een
aantal dagen mogen ook zij naar buiten. Er was nog veel meer te zien op de boerderij zoals koeien, konijnen en een
aantal kippen, die vorig jaar nog als kuikens in de groep geweest zijn, liepen samen met de haan in een ren. In de
grote tuin stond een mooie picknick tafel waar de kinderen het meegenomen eten en drinken konden nuttigen. Voor
de ouders en juffen was er lekkere koffie en thee. Na een tijdje te hebben gespeeld op de trampoline en schommels
was het tijd om naar huis te gaan. We willen de familie Neerlaar-Boode hartelijk danken voor de gastvrije ontvangst
en leerzame ochtend en alle ouders voor de begeleiding. En nu is de lente echt begonnen.

Pannenkoekendag
Vrijdag 22 maart hebben verschillende ouders voor ons de pannenkoeken gebakken en de leerlingen van de
leerlingenraad hebben deze met de leerkracht naar de diverse instellingen gebracht.
Wij zijn bij ‘Villa Roderlo’, La Fontaine, De Garven, De Schoven, De Bundeling en Den Oldenhof (een woonlocatie van
stichting De Lichtenvoorde) geweest. Alle bewoners waren erg dankbaar voor de pannenkoeken.
Wij willen de ouders hartelijk danken voor het bakken van de pannenkoeken.
Maandsluiting
Op vrijdag 28 juni is de maandsluiting voor de groepen 1A (11.15 uur), 3A (8.45 uur) en 7A (10.30 uur).
Omdat er onduidelijkheid is over het kijken van de maandsluiting bij broertjes en/of zusjes, is de afspraak dat dit niet
mag. Dit in verband met het missen van effectieve leertijd en de onrust die het veroorzaakt.
Muziekmarkt
Op vrijdag 29 maart organiseert stichting Muziek- en KunstWijs i.s.m. het Segno Collectief een Muziek Markt voor de
leerlingen van groep 3B/4B, 4A, 5A en 5B/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
Schoolreizen 2019
De schoolreizen van de groepen 1 t/m 7 staan weer na de meivakantie gepland. De betaling van de schoolreizen zal
in de eerste week van april plaatsvinden. Volgende week ontvangt u hiervoor nog een speciale brief met daarin de
betalingswijze. (Wilt u volgende week goed letten op het IBAN-nummer waar het schoolreisgeld naar overgeboekt
dient te worden? Dit is namelijk een ander rekeningnummer dan waar de ouderbijdrage naar overgeboekt is/moet
worden)
Onze bestemmingen van dit jaar:
Groep 1 & 2
dinsdag 28 mei 2019
De Flierefluiter in Raalte (23,-)
Groep 3 & 4
dinsdag 2 juli 2019
De Waarbeek in Hengelo (20,-)
Groep 5, 6 en 7 donderdag 23 mei 2019 Moviepark Germany (25,-)
Agenda
25 maart:
26 maart:
29 maart:
29 maart:
3 april:
4 april:
11 april:
12 april:
12 april:
16 april:
16, 17 en 18 april:
19 april:
27 april:

groep 8A naar de synagoge en moskee
groep 8B naar de synagoge en moskee
Muziekmarkt voor de groepen 3, 4 en 5
Maandsluiting groep 5A (8:45 uur) groep 6A (10:30 uur) en groep 4A (11:15 uur)
Diploma uitreiking Computertypen/ Word / PowerPoint (12.30 uur)
Theorie verkeersexamen
Muziek van de toekomst voor de groepen 7 en 8
Koningsspelen
Palmpasen-optocht (groep 1 & 2)
Praktijk verkeersexamen
Cito-eindtoets groep 8
Goede vrijdag (gr. 1 t/m 8 vrij) Studiedag voor het team.
Schoolvoetbaltoernooi

Met vriendelijke groeten,
namens het team
Willemien van Uhm

