Ruurlo, 6 mei 2019
Beste ouders/verzorgers,
Welkom op onze school
Niek Barink in groep 1A.
Wij wensen hem veel plezier bij ons op school.
Koningsspelen
Vrijdagochtend 12 april was het groot feest op de Kerst Zwartschool. Wij begonnen deze dag met een heerlijk en
uitgebreid Koningsontbijt. De kinderen hebben ervan genoten. In de groepen 1 tot en met 4 kwamen de kinderen
van groep 8 helpen. De onaangebroken producten zijn geschonken aan de voedselbank. Na het ontbijt hadden de
kinderen genoeg energie om mee te doen aan de Koningsspelen op het versierde plein. In ieder groepje zaten
kinderen uit alle groepen. Groep 8 leerlingen hadden de leiding. De juniorcoaches uit groep 7 begeleidden de
spelletjes. Aan het eind van de ochtend liepen de kleuters de Palmpasenoptocht. Met stokken maakten de kinderen
een rondje over de markt en er werd er uit volle borst meegezongen. Er was veel belangstelling langs de route. Ter
afsluiting van de Koningsspelen hebben alle kinderen op het plein de ‘Pasapas’ gedanst.
Tevens was er het afscheid van onze noaber, Henk en Annie Hofman. Zij hebben 51 jaar naast de Kerst Zwartschool
gewoond. En beiden zijn altijd erg betrokken geweest bij de school.
Wij kijken terug op een zeer geslaagde ochtend!
Bezoek van Avonturijn
Maandagochtend 15 april brachten de peuters van de speelleergroep van de Avonturijn een bezoek aan de groepen
1A en 2A. Eerst hebben de peuters lekker buiten gespeeld samen met de jongste kleuters. Al snel probeerden ze de
(loop)fietsen en/of de karren uit. Anderen zag je lonkend naar het zand in de grote zandbak kijken. En hoe leuk is het
om ineens je grote zus te zien spelen op het schoolplein!
Nadat de peuters uitgespeeld waren, brachten ze een bezoek aan groep 2. Daar hebben ze smakelijk fruit gegeten en
water gedronken. We hebben gezamenlijk gekeken en geluisterd naar een (digitaal) prentenboek. Tenslotte hebben
we nog paasliedjes gezongen. Zowel de peuters als de kleuters hebben genoten.
Eiertikwedstrijd
Op donderdag 18 april hielden wij weer onze traditionele eiertikwedstrijd.
De winnaars van de verschillende groepen waren:
Groep 1A:
Jet Hasselo
Groep 1B/2B: Tara Bakker
Groep 2A:
Sven Ras
Groep 3A:
Alabbas Sarmini
Groep 3B/4B: Nina Arabouly
Groep 4A:
Rocco Bouwmeester
Groep 5A:
Rainier Bemers
Groep 5B/6B: Sverre Pardijs
Groep 6A:
Jort van Zijtveld
Groep 7A:
Tess Gotink
Groep 7B/8B: Hiske Kamperman
Groep 8A:
Chris Halfman
Meester Erik-Jan werd de winnaar bij de eiertikwedstrijd onder het team. Het was weer een geweldig festijn!
De winnaars, nogmaals van harte gefeliciteerd!

Stagiaire
Vanaf 25 april loopt Bibi Dimmendaal, student Helpende Zorg en Welzijn aan het Graafschap College, stage in groep
1A. Wij wensen haar veel succes. Quinten de Brouwer (opleiding Onderwijsassistent Graafschap College) is vanaf
begin april bezig met zijn examenperiode. Deze periode duurt tot eind juni en in deze tijd zal Quinten middels vele
examenopdrachten moeten laten zien dat hij als onderwijsassistent aan de slag kan. We wensen Quinten veel succes
met dit examen.
Kerst Zwartschool is gezond
De Kerst Zwartschool heeft het vignet Gezonde School behaald. Met dit vignet laat de Kerst Zwartschool zien dat zij
voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. De Kerst Zwartschool is trots op dit behaalde
resultaat!
Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een
gezondere leefstijl. Zo zorgt de Kerst Zwartschool voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving,
een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen.
Bovendien heeft de school speciale aandacht voor het themacertificaat Bewegen en sport. Hiervoor worden de
volgende activiteiten ingezet: gymlessen door een vakleerkracht, in de zomermaanden zwemlessen voor de groepen
3 tot en met 8. Beweegwijs op het plein, buitenschoolse sportactiviteiten en juniorcoaches (begeleid spelen op het
plein tijdens de pauze). Het promoten van diverse sporten en verschillende sportactiviteiten buiten schooltijd.
Samen met mijn team van de Kerst Zwartschool zijn wij trots om een Gezonde School te zijn. Vanaf nu hangt op de
gevel van onze school het logo Gezonde School. Zo kan iedereen op het schoolplein zien dat onze school een
gezonde school is!
Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet)
Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.
Praktisch verkeersexamen 2019
Op dinsdag 16 april hebben de leerlingen van groep 7 het praktisch verkeersexamen gedaan. Fijn dat bijna iedereen
is geslaagd. Max Willemsen uit groep 7A had zelfs een cum laude resultaat. De geslaagden van harte gefeliciteerd.
Hulp bij het figuurzagen
In verband met ziekte van één van onze vrijwilligers zoeken wij voor de vrijdagmiddagen 10 en 17 mei van
14.00-15.10 uur een ‘figuurzaag’- ouder (opa/oma). Indien u belangstelling heeft, kunt u zich aanmelden bij de
leerkracht of Willemien van Uhm.
Overblijfkrachten
Hierbij een herhaalde oproep: er is plaats voor een aantal overblijfkrachten. Indien u belangstelling heeft, kunt u zich
aanmelden bij mevrouw Gajana Kalaidjan (edgaluar@gmail.com) of mevrouw Gerdi de Roo (gerdideroo@hetnet.nl).
Gastsprekers Westerbork project groep 8a/8b
Wij zijn Jens (gr. 8A) en Kyara(gr. 8B) en wij hebben allebei 1 gastspreker in de klas gehad, die kwam vertellen over
de Tweede Wereldoorlog.
Bij groep 8a was dit dhr. F. Senator. Hij vertelde over wat hij heeft meegemaakt tijdens WO II, zoals hoeveel
onderduikadressen hij heeft gehad en hoe de oorlog voor hem verliep. Zijn vrouw was ook mee en zij heeft ook de
oorlog meegemaakt, daar vertelde dhr. Senator ook over.
Bij groep 8b was dhr. B. Woudstra de gastspreker. Zijn presentatie heette: “Wisselende voordeuren”, omdat hij
13 onderduikadressen heeft gehad tijdens de oorlog. Hij heeft foto’s laten zien van alle huizen waar hij zat
ondergedoken en van zijn leven tijdens de oorlog.
De gastsprekers kwamen n.a.v. het Westerborkproject. Op donderdag 6 juni zullen we Westerbork gaan bezoeken.
Kerst Zwart 3 winnaar schoolvoetbal 2019
Bij de jongens heeft Kerst Zwart 3 in de finale gewonnen van Kerst Zwart 1.
Het was een spannende wedstrijd en in de finale werd er niet gescoord. Strafschoppen moesten uiteindelijk de
beslissing brengen. Ondanks de regen was het een goed georganiseerd toernooi.
Aangezien er maar twee gemengde teams waren was de finale tussen de Kerst Zwart en De Driesprong direct de
alles beslissende wedstrijd. De Driesprong heeft die gewonnen.

Wij willen alle begeleiders, coaches, supporters en belangstellenden bedanken voor hun inzet en aanmoediging.
Het Regionale Schoolvoetbaltoernooi, waar ons jongensteam aan mag deelnemen, vindt plaats op woensdagmiddag
15 mei op sportpark De Wildbaan van VV Reünie in Borculo. U komt deze jongens toch zeker even aanmoedigen?
Herdenking op 4 mei
Na een herdenkingsbijeenkomst in de kerk sloten leerlingen van drie basisscholen in Ruurlo aan bij de stille
tocht die om 19.37 uur vertrok vanaf het Kerkplein naar het monument op 't Rikkelder. De stoet werd
voorafgegaan door Koninklijke Muziekvereniging Sophia's Lust. Om 19.58 uur werd The Last Post geblazen. Om
20.00 uur namen de aanwezigen twee minuten stilte in acht, waarna er twee coupletten van het Wilhelmus
werden gezongen. Hierna was er, terwijl koraalmuziek klinkt, gelegenheid tot het leggen van bloemen en
kransen bij het monument. Leerlingen van drie basisscholen in Ruurlo, legden namens de basisscholen, een
bloem bij het monument. De Kerst Zwartschool werd vertegenwoordigd door Dirk Banda, Tijmen Effting, Yara
Lindenschot en Eva ter Maat.
Museumbezoek
Op donderdag 9 mei gaan de leerlingen van groep 6A/6B naar museum MORE, dat gevestigd is in Kasteel Ruurlo.
In dit project maken de leerlingen kennis met erfgoed, te denken aan Kasteel Ruurlo. Voor leerlingen is het een
betekenisvolle ervaring, wanneer zij op een artistieke manier meegenomen worden langs de verhalen van Kasteel
Ruurlo/Museum More. Het is van belang voor hun culturele zelfbewustzijn om hen mee te laten denken en trots te
laten zijn op hun omgeving en dan met name op Kasteel Ruurlo.
De leerlingen gaan Kasteel Ruurlo (een monument) bezoeken. Kasteel Ruurlo vertelt iets over hoe de mensen
vroeger leefden. Daarnaast zien ze in museum MORE werken van grootmeester Carel Willink en de bijzondere
creaties van modeontwerpster Fong Leng.
In een voorbereidende les op school worden leerlingen geënthousiasmeerd over het onderwerp.
Bezoek Goma BV
Op 23 mei zullen leerlingen van groep 8 een bezoek brengen aan het bedrijf Goma BV, een plaatmetaal bewerkend
bedrijf met 150 medewerkers in Hengelo Gld. Het gaat hier om een technisch hoogstaand bedrijf met veel
automatisering.
Tijdens deze ochtend wordt er een presentatie over het bedrijf gegeven en wordt er ingegaan op de techniek en
producten die er worden gemaakt. Daarna volgt een uitgebreide rondleiding in het bedrijf, met veel aandacht voor
de verschillende productieprocessen en de bijbehorende techniek. Ook gaan de leerlingen zelf iets maken m.b.v. een
aantal verschillende machines. Het doel van deze ochtend is dat de leerlingen kennis maken met techniek en in
bijzonder het toepassen daarvan binnen een bedrijf.
Agenda
8 mei:
9 mei:
10 mei:
15 mei:
16 mei:
23 mei:

Hoofdluiscontrole
Gr. 6A/6B bezoek aan museum MORE
Bag2school kledinginzameling, graag voor 10.00 uur brengen
Regionale Schoolvoetbaltoernooi
Technieklokaal groep 8A
Gr. 8A bezoek Goma BV

Met vriendelijke groeten,
namens het team
Willemien van Uhm

