Ruurlo, 3 juni 2019
Beste ouders/verzorgers,
Avondvierdaagse
Zoals reeds bekend vindt deze week de avondvierdaagse plaats. We maken u er nog even op attent dat we iedere
dag, behalve de vrijdag, om stipt 18.00 uur vanaf parkeerplaats de Keizerskroon vertrekken. Op vrijdag wordt er om
18.30 uur gestart. Wij zijn ’s avonds om ongeveer 19.15 uur terug bij de Keizerskroon. Op vrijdag 7 juni is de
gezamenlijke intocht: om 20.00 uur vertrekken wij onder muzikale begeleiding vanaf de Kerstzwartschool naar de
Keizerskroon.
Gastles “Eurowijs”.
Groep 5A kreeg dinsdag 21 mei een gastles over de euro. De les werd gegeven door Henrieke Kamperman,
moeder van Jelle (gr 5A) en Steijn (gr 7A).
Doel van de les was om de leerlingen kennis te laten maken met geld en de euro. Welke landen hebben de euro?
Pinnen, hoe doe je dat? Nep geld , hoe kun je dat zien?
De kinderen kregen een werkboek met allerlei opdrachten. Op eurowijskids.nl staan leuke tips, weetjes voor thuis.
Het was een leerzame les, de kinderen hebben genoten.
Bezoek Goma BV
Op donderdagmorgen 23 mei is groep 8A op bezoek geweest bij Goma, een metaalverwerkingsbedrijf in Hengelo
(Gld.). De vader van een leerling uit onze groep, dhr. E. Harkink, die zelf bij Goma werkt, heeft groep 8A uitgenodigd
om hier een kijkje te komen nemen.
De leerlingen werden door dhr. Harkink welkom geheten en na een algemene inleiding over wat Goma BV is en doet
en verduidelijkt met Powerpoint en film werd de groep in vieren verdeeld.
Elke groep ging met een begeleider door de productiehallen. Hier werd verteld over de verschillende soorten metaal,
de computergestuurde robots en lasermachines, de poedercoatstraat en tot slot mochten de kinderen zelf ook nog
een mobieltjesstandaard in elkaar zetten.
Na de rondleiding kregen de kinderen een glaasje fris aangeboden. De kinderen vonden het een leuke en leerzame
morgen.
3e plaats voor Minibridgers op het NK
Zondag 26 mei was er weer het NK Minibridge in Utrecht. In totaal streden 19 paren om de Nationale titel. Laura Olthof
en Iris Schotsman, die ook het vorige toernooi meespeelden en toen vierde werden, vonden dat dat beter kon. Ze wilden
zeker met een medaille thuiskomen. In de tussenstand in de lunchpauze stonden ze op de negende plek. Dat was toch
enigszins een teleurstelling. Maar tot hun grote verbazing eindigden ze toch op een mooie derde plek met 56,97% en
gingen met de bronzen medaille naar huis.
Bridgelerares Joke Gotink
Verjaardag leerkrachten
Op woensdag 29 mei vierden alle leerkrachten van onze school hun verjaardag. Het was een gezellige dag, waarop
de meesters en juffen werden verwend met leuke attenties en cadeaus. Alle kinderen mochten verkleed naar school
en zagen er leuk uit. We bedanken alle ouders en kinderen, het was een feestelijke dag!

Hoofdluiscontrole vervalt
In verband met de sponsorloop is er geen hoofdluiscontrole op woensdag19 juni.
Schoolreisje naar Moviepark Germany
Het begon in de klas en daarna gingen we naar de Aldi, want daar zat de bus op ons te wachten! We zaten in een
dubbeldekker bovenin, hoe tof is dat! Na een tijdje waren we in Duitsland MoviePark.
We zagen heel veel achtbanen! Je zag de Vrijeval die is pas eng!
We kregen een kaartje waar je eten mee kon halen en we moesten allemaal een kaart mee zodat we de weg niet
kwijt raakten! We zaten in heel veel enge achtbanen zoals de: Zweefmolen, Vrijeval, de Spons Bob achtbaan, Wild
water baan en aan het einde zagen we nog een kleine optocht van alle mascottes
We gingen rond 16:30 uur naar de bus en om 15:00 uur waren we weer bij de Aldi.
Berivan en Iris (groep 6A)
Nationale Overblijfdag 6 juni
De Nationale Overblijfdag is een dag waarop de ruim 60.000 vrijwillige medewerkers in de Tussen Schoolse Opvang
erkenning krijgen voor het belangrijke werk dat zij doen. Gezien de aard en het belang van het werk verdienen tso medewerkers meer ondersteuning en waardering. Ook wij zetten ze die dag in het zonnetje!
Schoolreisje groep 1 en 2
Na het aftellen van 7 nachtjes was het dinsdag 28 mei eindelijk zover. Schoolreis voor groep 1 en 2.
Iedereen had er erg veel zin in. Het weer werkte niet mee maar dat mocht de pret niet drukken. Na een gezellige
busreis kwamen we aan bij de Flierefluiter. Daar werd ons een plek toegewezen zodat iedereen wist waar je drinken
kon halen en waar we gezamenlijk gingen eten. Er was binnen volop speelruimte voor iedereen. Na het eten werd
het droger zodat er ook nog buiten gespeeld kon worden. Een aantal kinderen heeft ook de konijnen en cavia’s
geknuffeld. Maar zoals altijd kwam er aan deze dag ook een eind, na het eten van een ijsje gingen we weer de bus in.
In Ruurlo stonden de vaders, moeders, opa’s en oma’s ons al op te wachten. Ied ereen ging vermoeid maar tevreden
naar huis. We kunnen terugkijken op een geslaagde schoolreis.
Sportdag gr. 5 t/m 8
Op vrijdag 21 juni vindt de sportdag Ruurlo voor de groepen 5 t/m 8 plaats.
Groep 5/6:
09.00 – 11.30 uur;
Groep 7/8:
12.00 – 14.30 uur.
De schooltijden zijn, zoals gebruikelijk van 8.30 tot 15.15 uur. De leerlingen van groep 7 en 8 moeten eten en drinken
meenemen omdat zij samen met hun leerkracht in de klas eten voordat zij naar de sportdag gaan.
U bent allen van harte welkom om de kinderen aan te moedigen!
Vrijkaartje kindermiddag Reurpop
Aanstaande woensdag 5 juni krijgen alle kinderen een vrijkaartje voor de kindermiddag Reurpop, die op zondag 16
juni plaatsvindt.
Wist u dat………
- we bezoek hebben gehad van de inspectie?
- de inspectrice een kijkje heeft genomen in alle kleutergroepen, gesprekken heeft gevoerd met enkele ouders en
samen met directie en IB’er alle onderdelen van het onderwijs onder de loep heeft genomen?
- de inspectrice zeer positief was?
Wij mogen trots zijn op ons onderwijssysteem en team.
Schoolvakantie 2019-2020
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie (incl. Koningsdag
Hemelvaartsdag + vrijdag
Pinksteren
Zomervakantie

21 oktober t/m 25 oktober
21 december t/m 5 januari
22 februari t/m 1 maart
13 april
25 april t/m 10 mei
21 + 22 mei
1 juni
18 juli vanaf 12.00 uur t/m 30 augustus

Agenda
3 t/m 7 juni: Avondvierdaagse voor de groepen 3 t/m 8
6 juni:
Nationale Overblijfdag
6 juni:
Bezoek openbare bibliotheek groepen 3
6 juni:
Bezoek groep 8 aan Westerbork
10 t/m 14 juni: Pinkstervakantie
16 juni:
Kindermiddag Reurpop
17 juni:
Groepen 1 t/m 4 vrij i.v.m. studiedag leerkrachten
17 juni:
Groep 7A Bijenles
17 juni :
Start BSO UnieKo
18 juni:
Uitleg ouders sponsorloop in gr. 4A om 15.30 uur
18 juni:
Schoolfotograaf groep 8
19 juni:
Sponsorloop
21 juni:
Sportdag gr. 5 t/m 8
Groep 5/6: 9.00 - 11.30 uur
Groep 7/8: 12.00 - 14.30 uur
28 juni
Maandsluiting
Groep 1A: 11.15 uur
Groep 3A: 08.45 uur
Groep 7A: 10.30 uur

Met vriendelijke groeten,
namens het team
Willemien van Uhm

