Ruurlo, 8 juli 2019
Beste ouders/verzorgers,
Schoolreis groepen 3 en 4
Op dinsdag 2 juli 2019 vertrokken de leerlingen van groep 3 en 4 met een dubbeldekker-bus naar de Waarbeek. We
hadden heerlijk weer en het was er niet zo druk. Hierdoor konden de kinderen zo vaak mogelijk in een attractie als ze
zelf wilden en hoefden ze niet lang te wachten.
Tussendoor werden de kinderen verwend met een patatje en een snack en tot slot genoten we samen van ijsje.
Moe maar voldaan keerden we samen terug naar Ruurlo. Wat was het een geweldige dag!
Even voorstellen…..
Mijn naam is Jolanda Harkink en ik mag mijzelf voorstellen als de nieuwe juf
van groep 8. De afgelopen jaren ben ik in alle groepen van de basisschool
werkzaam geweest. Eerst in Geesteren op de Keikamp en daarna in Neede op
de Marke. En nu mag ik op de Kerst Zwartschool gaan werken.
Een ontzettend leuke uitdaging, waar ik erg veel zin in heb.
Ik woon met mijn man en 2 kinderen van 19 en 16 jaar tussen Lochem en
Zwiep. Daar runnen wij naast ons gewone werk samen met het gezin van mijn
zusje een kleine camping.
In mijn vrije tijd lees ik graag boeken of werk ik in de tuin.
Ik kijk uit naar het nieuwe schooljaar en hoop er samen met de leerlingen een
fijn en leerzaam jaar van te maken.
Even voorstellen…..
Ik ben Roy ten Dolle, 27 jaar. Ik woon sinds een jaar in Neede samen met mijn
vriendin Anouk. We hebben een woning gekocht en helemaal naar eigen smaak
aangepast. Er komt een klusvakantie aan want we zijn begonnen met een
uitbouw.
In mijn vrije tijd heb ik veel aandacht voor voetbal. Ik speel zelf bij SP. Neede 2.
Verder vind ik het leuk om actief bezig te zijn. Zo probeer ik af en toe naar de
sportschool te gaan en in het weekend verschillende leuke dingen te gaan doen.
Ik heb ondertussen 6 jaar ervaring in het basisonderwijs. Ik heb gewerkt in de
bovenbouw en middenbouw op scholen in Neede en Noordijk. Nu heb ik gekozen
voor een nieuwe uitdaging. Deze ga ik aan met groep 7 op jullie school. Met de
bovenbouw heb ik als leerkracht de meeste affiniteit. Ik vind het een fijne
doelgroep om mee te werken. Ik denk dat ik creatief kan denken en dit probeer ik tijdens mijn lessen te gebruiken. Ik
hou van humor en daag kinderen uit om hun doelen te bereiken.
Ik heb er enorm veel zin in, maar eerst genieten van de (klus)vakantie.
Graag zie en spreek ik jullie in het nieuwe schooljaar!

Even voorstellen…..
Mijn naam is Irma van Heiningen, ik ben geboren in Ruurlo.
Sinds 2012 woon ik in Borculo. Ik heb twee jongens, Joost en Max, die zijn al 20 en 21.
In mijn vrije tijd ben ik graag bezig met leer bewerken, genieten met mijn paardjes en een aantal keren per jaar laat
ik samen met mijn vriend Jorg de Vikingtijd herleven.
Op school Noord heb ik les gegeven in bijna alle groepen, maar de laatste jaren gaf ik les aan groep 6.
Na de zomervakantie kom ik werken in groep 4, op woensdag, donderdag en vrijdag.
Het is fijn dat ik dan op de vrijdag mee mag werken aan de creatieve middag van de bovenbouw, ik geniet er altijd
erg van om met kinderen creatief bezig te zijn.
Ik heb al een dag meegedraaid en de kinderen ontmoet. Dat voelde erg welkom, ik heb heel veel zin om te beginnen.
Schoolvakanties 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

Nieuwe MR leden
Mijn naam is Miranda Norde, moeder van Ayanna uit groep 3 /4.
Ik heb me aangemeld om toe te treden tot de medezeggenschapsraad (mr), omdat
ik het belangrijk vind om betrokken te zijn bij de school, en dan ook bij het beleid
dat gevoerd wordt op de school. Ik vind het de verantwoordelijkheid van de
locatiecoördinator, leerkrachten en ouders samen om er voor te zorgen dat de
organisatie op school goed geregeld is, zodat de kinderen een prettige tijd op
school hebben. Hier wil ik graag een steentje aan bijdragen door deel te nemen
aan de mr.
Als onderwijsassistent heb ik op verschillende scholen gewerkt en ben ik in
aanraking gekomen met verschillende soorten lesaanbod en verschillende soorten
beleid. Ik denk dat ik hier een zinvolle bijdrage kan leveren bij het meedenken en besluitnemingen hierover.
Groet Miranda
-------------------------------------------Mijn naam is Jodie Ras (40 jaar) en ik ben de moeder van Eden (11 jaar), Eliad (8 jaar) en Yarden (6 jaar) en partner
van Oded. Na vele jaren in Israël te hebben gewoond, is ons gezin drie jaren geleden teruggekeerd naar mijn
geboortedorp.
Het is voor mij best bijzonder dat onze kinderen naar de school gaan waar ook mijn vader en opa op hebben
gezeten. Vanaf september zal alleen Yarden nog op de Kerst Zwartschool zitten, omdat Eden begint op het Zone
College. Eliad zit op de Leeuwerik, een school voor kinderen met een verstandelijke
beperking. Het is vanwege Eliad dat ik weet hoe belangrijk het is dat ieder kind, ongeacht
uitstroomniveau, tot zijn of haar recht kan komen. Om die reden wil ik dan ook graag
meedenken hoe te zorgen voor goede en uitdagende onderwijsvoorwaarden waardoor
ieder kind zelfbewust en met zelfvertrouwen uiteindelijk de school zal verlaten.
Wat betreft mijn persoonlijke achtergrond heb ik Humanistiek en Psychologie gestudeerd
en jarenlang in Jeruzalem in de traumahulpverlening gewerkt. Nu werk ik met veel plezier
als geestelijk verzorger bij GGNet in de psychiatrie en in de gevangenis in Almelo. Mijn vrije
tijd besteed ik graag aan de kinderen, loop ik hard en ik houd van lezen en vrienden
ontmoeten.

Laatste keer schoolzwemmen
Woensdag 10 juli en vrijdag 12 juli is het de laatste keer voor de vakantie dat de leerlingen gaan schoolzwemmen.
Het is de bedoeling dat de leerlingen met kleren aan gaan zwemmen. De leerlingen van groep 3 en 4 mogen
zwemmen in een korte broek en t-shirt en de groepen 5 t/m 8 in een lange broek en t-shirt.
Nog steeds een HULP-vraag!!
Wij zijn dringend op zoek naar nieuwe brigadiers. Willen wij voor het komend schooljaar de veilige
oversteek kunnen verzorgen van uw en onze kinderen, hebben wij toch weer en nog steeds de
dringende vraag eens na te denken om hiermee te helpen. Het kost maar een kwartiertje op de
dag dat je ingedeeld wordt. De dag en tijd waarop je wordt ingedeeld gaat natuurlijk in overleg.
Mocht je nu niet standaard op een vaste tijd kunnen, ook dan kunnen we mensen die als reserve
willen staan ook heel goed gebruiken en kan je invallen wanneer het je uitkomt.
Informatie en/of opgave kan naar Lydia de Vries: telefoon 06-26220662
of mail lyd.devries@gmail.com<mailto:lyd.devries@gmail.com
Diploma-uitreiking bridge
Voor minibridge basis zijn de volgende leerlingen geslaagd:
Siem Banda, Norah Lusink, en Anne Lynn van Maren.
Voor “Klaveren” zijn de volgende leerlingen geslaagd:
Asya Cox, Jens langwerden, Laura Olthof, Han Ribbers, Iris Schotsman, Liam Effting
en Melanie Groot Jebbink.
Voor “Harten” is Famke Dolphijn geslaagd!
Allemaal van harte gefeliciteerd met jullie diploma’s!

Overblijfouders gezocht
Hierbij een herhaalde oproep: er is plaats voor een aantal overblijfkrachten. Indien
u belangstelling heeft, kunt u zich aanmelden bij mevrouw Gajana Kalai djan
(edgaluar@gmail.com) en Gerdi de Roo (gerdideroo@hetnet.nl).

Afscheid groep 8
Dinsdag 16 juli voeren de groepen 8a en 8b samen de musical “Gewoon Super” op. Onder schooltijd gaan ze die
dinsdag in restaurant “De Keizerskroon” optreden voor de leerlingen van onze school en ‘s avonds om 19.30 uur voor
ouders, grootouders en andere belangstellenden, waaronder o.a. oud-leerlingen.
“Gewoon Super” gaat over een supermarkt waar de tijd een beetje heeft stilgestaan.
Door een grap van Kapot TV gaat deze super meedoen met de wedstrijd voor
Supermarkt van het jaar.........
Na de voorstelling is er alleen voor de leerlingen van groep 8a/8b en hun
ouders/verzorgers een feestelijke bijeenkomst in restaurant “De Keizerskroon”.
Deze bijeenkomst zal tot ongeveer 22.30 uur duren.
Wij wensen alle leerlingen veel succes en plezier op de middelbare school!

Hartelijk dank voor uw hulp

Graag willen wij alle ouders bedanken voor alle hulp van het afgelopen schooljaar.
Bijna iedereen heeft op welke manier dan ook ervoor gezorgd dat wij weer een
fantastisch schooljaar hebben gehad en alles goed verlopen is.

Rooster contactavonden
Hierbij het rooster van de contactavonden die ook op de kalender zullen staan. Aangezien deze avonden al in het begin
van het nieuwe schooljaar plaatsvinden, ontvangt u hierbij alvast de data.
Contactavond
Groep

Leerkracht

Datum

Tijd

1a

Kim

09-09-19

20.00 uur

2a

Miriam / Anneke

10-09-19

20.00 uur

3a

Nicôle / Anja Sch.

09-09-19

19.00 uur

3b

Truus

09-09-19

19.00 uur

4a

Anja Spr. / Irma

17-09-19

20.00 uur

4b / 5b

Marijke / Anja Spr./ Leonor

09-09-19

19.00 uur

5a

Jeanet / Meea

10-09-19

19.30 uur

6a

Sanne

09-09-19

19.30 uur

6b / 7b

Astrid / Leonor

12-09-19

19.30 uur

7a

Roy

11-09-19

19.00 uur

8a

Mardine / Jolanda

12-09-19

19.00 uur

8b

Linn

12-09-19

19.00 uur

Plattegrond 2019/2020
Hiernaast ziet u een overzicht van indeling van de klaslokalen van het
komende schooljaar

Wist u dat………
• meester Ebe en meester Davey heel het afgelopen schooljaar vrijwillig aanwezig
zijn geweest om kinderen ondersteuning te bieden?
• er nog veel meer vrijwilligers op allerlei gebied geholpen hebben op school?
• dat al onze stagiaires de afgelopen stageperiode met een goede beoordeling
afgesloten hebben? Daarom bedanken wij Nynke Raams, Marlou Olde Heuvelt,
Quinten den Brouwer, Koen Tijmans en Nathalie Raven voor hun inzet en
betrokkenheid. We wensen allen succes voor de toekomst.
Wij zijn ze allemaal dankbaar voor hun hulp!

Agenda
09 juli
09 juli
11 juli
15 juli
16 juli
18 juli
19 juli

Rapport groep 1 t/m 8
James bond spel (Beweegwijs)
Inloopmiddag nieuwe leerlingen
Schoonmaakavond gr. 1 en 2
Musical groepen 8A en 8B
Afscheidslunch en laatste schooldag groepen 8
12.00 uur Start zomervakantie

Met vriendelijke groeten,
namens het team
Willemien van Uhm

Bijlage: info Jeugdgezondheidszorg GGD

