Ruurlo, 8 april 2019
Beste ouders/verzorgers,
Welkom op onze school
Siem Walgemoet in groep 1A.
Wij wensen hem veel plezier bij ons op school.

Synagoge en Moskee bezoek groep 8
Op dinsdag 26 maart gingen wij naar de synagoge en moskee. We gingen met de auto als eerste naar de synagoge.
Eenmaal binnen ging een man ons informatie vertellen over de synagoge, WO2 en de Jodenvervolging. We hebben
ook een soort speurtocht gedaan waar we moesten rondlopen en de antwoorden op de vragen moesten zoeken.
Na de synagoge zijn we naar de moskee gegaan. We werden rondgeleid door een tolk en de Imam (deze man sprak
alleen Turks). We moesten onze schoenen uitdoen en gingen we naar de gebedszaal. In de zaal heeft de Imam ons
laten zien hoe we moesten bidden.
We hebben veel geleerd over de synagoge, de joden in de Tweede Wereldoorlog en de Islam.
Groetjes, Kyara en Eva (groep 8b)
Bridgenieuws.
Op zondag 31 maart werd in Utrecht het NK minibridge voor scholen gehouden. In totaal streden 17 scholen om de
nationale titel. Voor de Kerst Zwartschool hebben Laura Olthof en Iris Schotsman in combinatie met 2 leerlingen van
de Heuvelschool uit Borculo meegedaan. Ze hebben hier een mooie 4e plaats behaald, met een score van 56,29%.
Ook zijn inmiddels de eerste examens afgerond. Voor het Minibridge diploma zijn geslaagd: Siem Banda, Norah
Lusink en Anne-Lynn van Maren. Voor het Klaveren examen zijn geslaagd: Asya Cox, Han Ribbers, Laura Olthof, Iris
Schotsman, Jens Langwerden, Liam Effting en Melanie Groot Jebbink.
Allemaal van harte gefeliciteerd!
Studiedag onderbouw
Woensdag 3 april jl. zijn de leerkrachten van de groepen 1 en 2 naar het congres “Spel verbindt” geweest in ’t Spant
te Bussum. Dit werd georganiseerd door de AOB en HJK (Het Jonge Kind).
Na een inspirerende opening door dhr. M. van Herpen hebben ze deelgenomen aan diverse workshops en lezingen.
Deze hadden allemaal betrekking op het belang van het “spelen van het jonge kind”, met name het buiten spelen.
Kijk voor tips: www.risico-spelen.nl (“met een beetje risico komen ze er wel”).
Het was een leerzame en gezellige dag. Met een hoofd vol ideeën keerden de juffen aan het eind van de dag weer
terug naar Ruurlo.
Schoolreisgeld
Vorige week maandag heeft u een verzoek ter betaling van het schoolreisgeld ontvangen. Mocht u dit bedrag nog
niet hebben betaald, dan verzoeken wij u dat alsnog zo snel mogelijk te doen.
Koningsspelen
Vrijdag 12 april doen we mee aan de landelijke Koningsspelen. We starten met een gezamenlijk Koningsontbijt. We
vragen u de kinderen een bord, bestek en beker mee te geven in een plastic tas, voorzien van naam.
Na het ontbijt gaat het spellencircuit op het schoolplein van start. Om 11.45 uur sluiten we met alle groepen af op
het plein. Met alle kinderen dansen we op het Pasapaslied, dat speciaal voor Koningsdag 2019 is gemaakt. De
kinderen mogen in oranje kleding op school komen.

Palmpasenoptocht.
Op vrijdag 12 april vindt ook de Palmpasenoptocht plaats voor de groepen 1 en 2. Om 11.00 uur vertrekken we vanaf
school en maken we een rondje op de markt. Op school eten we later het broodhaantje op. De stok mag daarna mee
naar huis. Wie wil kan op zondag opnieuw meedoen aan de optocht.
Diploma-uitreiking computertypen
Op 13 maart 2019 was het zover, de leerlingen van de Kerst Zwartschool
deden hun examen Vaardigheid/Word/PowerPoint. Onder toezicht van de
examinator waren de opdrachten duidelijk: tweemaal een
vaardigheidsproef, een Word tekst bewerken en een PowerPoint, het
resultaat is geweldig. De uitslag loog er niet om: totaal heeft de groep 132
aanslagen per minuut gemaakt, wat een gemiddelde van een 8 opleverde.
Voor Word was het gemiddelde een 8 en een eenzelfde resultaat werd ook
met PowerPoint gehaald. Chris Halfman verdient een eervolle vermelding
met een score van maar liefst 210 aanslagen per minuut, dit begeleid met
driemaal een 9.
Kortom: meester Tom steekt van trots
twee duimen omhoog.
Eiertikwedstrijd
Op donderdag 18 april houden wij
weer onze eiertikwedstrijd. Wilt u uw kind een hard gekookt
ei meegeven?
De Paashaas zal ons ‘s middags bezoeken.
Theoretisch verkeersexamen 2019
Donderdag 4 april is in groep 7 het theoretisch verkeersexamen afgenomen. Er moesten vijfentwintig vragen worden
gemaakt en daarvan moesten er minimaal 16 goed zijn. Gelukkig is iedereen geslaagd. Max uit groep 7B presteerde
het zelfs om geen fouten te maken! Geweldig! Allemaal van harte gefeliciteerd!
Binnenkort volgt nog het praktisch verkeersexamen (16 april). We gaan ervoor om daar net zo goed te presteren.
Succes!
Muziekmarkt

Op vrijdag 29 maart kwam het Segno Collectief i.s.m. stichting Muziek- en Kunst-Wijs in de groepen 3B/4B, 4A, 5A en
5B/6B een muziekles met instrumenten verzorgen. De leerlingen hebben kennis kunnen maken met diverse
instrumenten. Wat hebben ze genoten! Het was geweldig om te horen wat ze allemaal al met de instrumenten
konden. Het leek al bijna een echt schoolorkest. Maar daarvoor zal dan wel doorgegaan moeten worden met
oefenen. Bij het Segnocollectief kan overigens iedereen een gratis proefles krijgen op een instrument naar keuze.
Overblijfkrachten in het zonnetje gezet
Donderdagavond zijn twee overblijfkrachten, mevrouw Marjan Boeijnk en
mevrouw Irma Klein Brinke in het zonnetje gezet. Zij kregen een bloemetje
tijdens de overblijfcommissie-vergadering, omdat zij al 20 jaar overblijfkracht
zijn. Tijdens deze vergadering werd er door de overblijfkrachten melding van
gemaakt dat zij in toenemende mate te maken hebben met onaangepast
taalgebruik van leerlingen.
Wij accepteren dit absoluut niet. Voortaan zullen de overblijfkrachten dit
melden bij de leerkracht en/of directie. Deze zal passende maatregelen nemen
die kunnen leiden tot schorsing van het overblijven. Wij hopen dat we nooit
deze ultieme maatregel hoeven te nemen.
Voor de duidelijkheid geven we hierbij nog even de regels die gelden tijdens het overblijven:
• Wij hebben respect voor de overblijfkrachten, dus gebruiken geen groffe taal;
• Wij gaan voor het eten naar de wc;
• Wij blijven buiten op het plein, achter het rood-witte lint.
Overblijven
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).
Nog een verzoek van de overblijfkrachten: mocht uw kind onverhoopt niet overblijven, wilt u dit dan (bij het ophalen
van uw kind) doorgeven aan de overblijfkrachten.

Gastsprekers groep 8
Op 25 april komt dhr. F. Senator in groep 8A en op 26 april komt dhr. B. Woudstra in groep 8B. Beide heren gaan
vertellen over de situatie van de Joden in de Tweede Wereldoorlog en hoe zij dat, als zoon van Joodse ouders,
ervaren hebben. Zij willen de leerlingen laten nadenken over het belang van vrijheid en hen laten zien dat begrippen
als goed en kwaad niet eenduidig zijn. Zij willen jongeren een les voor de toekomst geven, wat er met mensen – en
met name met kinderen – gebeurt als ze ‘in hokjes worden gestopt’ en gediscrimineerd.
Negen schaakdiploma’s uitgereikt
“Wij werken met de Stappenmethode, de officiële methode van
de Koninklijke Nederlandse Schaakbond. Deze methode is voor
zowel kinderen als volwassenen geschikt, maar wordt vooral
gebruikt voor schaaklessen op scholen en bij jeugdafdelingen
van clubs. Er zijn zes stappen: van allereerste begin (stap 1) tot
hoog niveau (6).
De laatste weken hebben de elf schakende leerlingen examen
gedaan en enkelen nog een herexamen. Uiteindelijk zijn er
negen geslaagd: Marith Ribbers, Mayren Regelink, Rainier
Bemers, Lars Henrix en Liam Klunder slaagden voor Stap 1; Tim
Reinders en Max Willemsen voor Stap 2 en Floor Bosboom en
Steijn van Veenhuizen hebben met succes Stap 3 afgesloten.
We plannen deze week nog een groepsfoto van de geslaagden
te maken en deze met begeleidende tekst naar de krant te
sturen.
De “schaakmeester”
Agenda
11 april:
12 april:
12 april:
16 april:
16, 17 en 18 april:
18 april:
18 april:
19 april:
22 april:
25 april:
25 april:
26 april:
27 april:
8 mei:
10 mei:

Muziek van de toekomst voor de groepen 7 en 8
Koningsspelen
Palmpasen-optocht (groep 1 & 2)
Praktijk verkeersexamen
Cito-eindtoets groep 8
Eiertikwedstrijd
MR-vergadering
Goede vrijdag (gr. 1 t/m 8 vrij) Studiedag voor het team.
2e Paasdag is iedereen vrij
Technieklokaal groep 7B/8B
Gastspreker groep 8A
Gastspreker groep 8B
Schoolvoetbaltoernooi
Hoofdluiscontrole
Bag2school kledinginzameling

Met vriendelijke groeten,
namens het team
Willemien van Uhm

