Ruurlo, 4 februari 2019
Beste ouders/verzorgers,
Welkom op onze school
Mae Hissink en Tias Engelberts in groep 1A.
Wij wensen hen veel plezier bij ons op school.
Schoolfoto’s
Vandaag hebben de leerlingen de inlogcodes voor de schoolfoto’s meegekregen. Met deze code kunt u de foto’s
bekijken en eventueel bestellen. Als u binnen tien dagen inlogt, ontvangt u een gratis groepsfoto, ongeacht of u een
bestelling plaatst of niet.
Welkom juf Nynke Raams (stagiaire in groep 4A)
Mijn naam is Nynke Raams, ik ben 17 jaar en woon in Ruurlo. Ik doe de Pabo en zit in het eerste
jaar van de Iselinge Hogeschool in Doetinchem. Voor een half jaar mag ik meelopen op de
dinsdag in groep 4 bij juf Marijke. Ook zal ik soms een extra stagedag hebben of een hele week.
In mijn vrije tijd rijd ik paard en speel ik piano, daarbij spreek ik graag af met vriendinnen. Ik heb
heel veel zin om dit halve schooljaar stage te komen lopen en ik hoop veel te leren. Als er nog
vragen zijn mag je me altijd opzoeken!

Welkom juf Milou Olde Heuvelt (stagiaire in groep 5B/6B)
Ik ben Marlou Olde Heuvelt, 20 jaar en woon in Ruurlo. Ik doe de voltijd regulier
opleiding Pabo op Iselinge hogeschool te Doetinchem. Ik zit nu op de helft van mijn
eerste leerjaar. Hiervoor heb ik de VAVO gedaan aan het Graafschap College in
Doetinchem. Hier haalde ik mijn havodiploma en vervolgens besloot ik om aan de Pabo
te gaan beginnen. Ik kom een half jaar stage lopen bij juf Sanne in groep 5-6 op de
dinsdagen. Mijn hobby’s zijn sporten in de sportschool en leuke dingen ondernemen met
vrienden. Ik heb zin om te beginnen op deze school en als u vragen heeft stel ze gerust!
Welkom meester Quinten Brouwer(stagiaire in groep 3A)
Mijn naam is Quinten de Brouwer ik ben 21 jaar en kom uit Ruurlo. Ik zit in het derde leerjaar van de
opleiding onderwijsassistent op het Graafschap college in Groenlo. Op de maandagen en dinsdagen
loop ik stage bij groep 3A. Ik ga voornamelijk bezig zijn met het ondersteunen van de lessen en met
het begeleiden van leerlingen. Verder heb ik tijdens deze stage ook mijn examen en studeer ik hopelijk
af als onderwijsassistent. Ik heb er super veel zin in! Als u nog vragen heeft kunt u mij altijd aanspreken
in de klas op de maandagen en dinsdagen.
Alle ouders bedankt voor uw hulp tijdens de schoonmaakavond!
Wij willen alle ouders (vaders en moeders) bedanken die ervoor gezorgd hebben dat de school er weer fris en schoon
uitziet. Het is voor de leerlingen fijn dat alle tafels, stoelen, kasten etc. weer een extra schoonmaakbeurt hebben
gehad.

Pleinclub Ruurlo
In samenwerking met de Kerst Zwartschool, Gemeente Berkelland en Beweeg Wijs is de
Pleinclub Ruurlo inmiddels van start gegaan. De club zit vol en telt maar liefst 18 leden. Onder
professionele begeleiding van Robin Usmany, werkzaam bij Beweeg Wijs, vond op maandag
14 januari de kick-off plaats. In het kader van kennismaken werden er spellen zoals
krantenmeppen en bingo gespeeld.
Elke maandag middag zijn de leden van de Pleinclub actief in en rondom de school en/of wijk
met een variërend sport- en spelaanbod. Samen plezierig bewegen staat voorop bij de
Pleinclub Ruurlo.
Open avond en open huis op de Kerst Zwartschool
Op dinsdag 5 februari is er een open avond bij ons op school van 19.30 tot 20.30 uur en woensdag 6 februari
houden wij open huis van 9.00 tot 12.00 uur.
Scholentoernooi touwtrekken groep 5/6 en 7/8
Op zondag 10 februari wordt in dorpshuis het Onderschoer in Barchem het touwtrektoernooi gehouden. Het begint
om 13.00 uur en is om ongeveer 16.00 uur afgelopen.
Op woensdag 6 februari is er nog de gelegenheid om in het Onderschoer in Barchem van 15.00 uur tot 16.00 uur te
trainen voor het toernooi
Rijksmuseum groep 7
Op maandag 4 maart gaan de leerlingen van de groepen 7 naar het Rijksmuseum. Zij zullen daar een rondleiding
krijgen, met als thema: ‘Proef de Gouden Eeuw’. Leerlingen gebruiken al hun zintuigen tijdens deze kennismaking met
het dagelijks leven uit de Gouden Eeuw. Ze proeven de specerijen uit verre landen, ruiken het atelier van een meesterschilder, voelen de jurken van rijke dames en luisteren naar instrumenten uit de 17de eeuw.
Agenda
5 februari Open avond van 19.30 - 20.30 uur
6 februari Open huis van 9.00 - 12.00 uur
10 februari Touwtrektoernooi in ‘het Onderschoer’ in Barchem
12 februari Rapport
14 februari Technieklokaal 7B/8B
15 februari Maandsluiting Gr. 8A (8.45 uur), Gr. 3B/4B (10.30 uur) en Gr. 2A (11.15)
18 t/m 21 februari Rapportgesprekken
Met vriendelijke groeten,
namens het team
Willemien van Uhm

