Ruurlo, 7 januari 2019
Beste ouders/verzorgers,
Gelukkig en gezond 2019!
Wij hopen dat het een heel goed, gezond, gelukkig en leerzaam jaar wordt waarin alle kinderen met plezier naar school
gaan en de ouders tevreden zijn!
Welkom op onze school
Julian Bosboom en Tom Kayongo in groep 1A.
Wij wensen hun veel plezier bij ons op school.
Alle ouders heel erg bedankt!
Wij willen alle ouders bedanken voor uw inzet tijdens de drukke decembermaand. U heeft er samen voor gezorgd
dat de school er weer prachtig in kerstsfeer uitzag. En alle kinderen hebben genoten van het overheerlijke
kerstdiner. Er stonden heerlijke en ook prachtige gerechten op de tafels, voor iedereen was er iets lekkers.
Ook de Ouderraad is heel erg druk geweest met de organisatie hiervan en zij zorgden o.a. voor de Glühwein en
warme chocolademelk op het schoolplein. De Glühwein is geschonken door ‘Mams Ruurlo’ (moeder van Roan en
Mandy Wilman).
Natuurlijk was de Kerstman weer aanwezig en enkele midwinterhoornblazers zorgden voor winterse geluiden. Ook
onze leerling Senna Tragter met zijn vader deden hieraan mee.
Na de kerstviering hebben de leerkrachten de leden van de Ouderraad, Medezeggenschapsraad en de stagiaires
bedankt voor hun inzet, onder het genot van een drankje en een hapje. Wij hebben toen ook afscheid genomen van
de Ouderraadsleden mevrouw Sandra ter Bogt en mevrouw Brigitte Aaftink. Wij hebben afscheid genomen van de
Medezeggenschapleden Marcel Cox, Lisette Bosboom en Tosca van der Graaf.
School volleybaltoernooi in Borculo
Op vrijdag 4 januari hebben drie teams meegedaan met het school-volleybaltoernooi in Borculo. De organisatie was
in handen van Volleybalvereniging Tornax Ruurlo en Volleybalvereniging Kerkemeijer Gemini Borculo. Het was een
goed en geslaagd toernooi waar sportief gespeeld werd. Kerst Zwartschool 3 is tweede geworden. Gefeliciteerd! De
andere teams hebben sportief gespeeld, maar vielen helaas buiten de prijzen. Coaches, hartelijk dank voor de
begeleiding van de teams.
Alle ouders en belangstellenden, hartelijk dank voor uw aanmoediging.
Start schoolbibliotheek groep 3
Vanaf dinsdag 8 januari 2019 gaan ook de leerlingen van de groepen 3 boekjes lenen uit onze schoolbibliotheek. Elke
dinsdagmorgen kunnen de kinderen een boek lenen uit de schoolbibliotheek om thuis lekker in te lezen. Misschien
wordt u wel voorgelezen door uw eigen kind! Wij willen u vragen of u het biebboek in een aparte tas, duidelijk
voorzien van naam, mee wilt geven, zodat beschadiging zoveel mogelijk wordt voorkomen. De organisatie van de
schoolbibliotheek is in handen van een aantal enthousiaste ouders. Misschien ook een idee voor u om hieraan mee
te werken? Er is plek voor nieuwe vrijwilligers!
Gevonden voorwerpen
In de hal van de hoofdingang kunt u in deze week een kijkje nemen bij de gevonden voorwerpen. Misschien mist u
iets en ligt het hierbij. De gevonden voorwerpen gaan vrijdag 11 januari naar ‘Bag2School’.

Centrale Cito eindtoets
De digitale adaptieve Centrale Eindtoets is in 2019 niet beschikbaar voor scholen. Dat komt doordat het systeem
onvoldoende stabiel is om een goede afname van de toets te garanderen.
De papieren Centrale Eindtoets gaat wel door zoals gepland, op 16, 17 en 18 april.
Schoonmaakavond op donderdag 17 januari
De schoonmaakavond voor de groepen 1 t/m 8 is op donderdagavond 17 januari. Hierover ontvangt u nog nader
bericht. Houdt u deze avond vast vrij in uw agenda? Wij verwachten van ieder gezin één ouder.

Agenda
8 januari
9 januari
17 januari
24 januari
26 januari

MR-vergadering
Hoofdluiscontrole
Schoonmaakavond gr. 1 t/m 8
Schoolfotograaf
Voorlopig advies groep 8

Met vriendelijke groeten,
namens het team
Willemien van Uhm

