
 
 
 
 

Nieuwsbrief nr. 08  verstuurd op 31 maart 

Algemeen 
 
Het “gewone” leven wordt langzamerhand weer opgepakt. Dat betekent dat na twee jaar de meeste 
activiteiten weer worden opgepakt. Hier zijn we erg blij mee, want veel van deze activiteiten blijven 
bij de kinderen voor altijd in hun herinnering staan, zoals bijvoorbeeld het schoolvoetbaltoernooi of 
de koningsspelen. In deze nieuwsbrief informeren wij u hier graag over, het is namelijk niet zo 
vanzelfsprekend meer. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het team  
 
 

De Nationale Buitenlesdag  
Op dinsdag 5 april (indien het weer het toelaat) gaan we een aantal 
lessen buiten geven. Uit een tal van studies blijkt namelijk dat kinderen  
die  veel  buiten  spelen/of  tijdens  het  leren  hun  lichaam gebruiken 
beter ‘presteren’. Uiteraard,  gezien  onze  visie,  sluiten  deze 
activiteiten goed aan bij onze omgeving. 
 
Palmpasenoptocht 
Op vrijdag 8 april lopen de leerlingen van groep 1/2/3 vanaf 11:50 uur hun palmpaasoptocht rondom 
onze school. U komt toch ook kijken?  De palmpaasstokken kunt u na de Paasdagen weer inleveren 
op school. 
 
Centrale Eindtoets groep 8 
De Centrale Eindtoets voor groep 8 is dit jaar op woensdag 20 en donderdag 21 april. De toets zal dit 

jaar digitaal worden afgenomen. We wensen de kinderen van groep 8 veel succes! 

 
Koningsdag schoolvoetbaltoernooi groep 7 en 8 

Voetbalvereniging Ruurlo organiseert in samenwerking met de Oranjevereniging op 
Koningsdag weer het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi voor de groepen 7 en 8. Het 
toernooi wordt gehouden in het kader van de Oranjefestiviteiten op: Woensdag 27 
april a.s. van 8.30 uur tot 13.00 uur. (Deze tijden zijn onder voorbehoud, aangezien 
ze afhankelijk zijn van het aantal aangemelde teams). Dit jaar doen namens onze 
school 2 teams mee (jongens en meisjes team). U komt toch ook aanmoedigen? 

 
Koningsspelen  22 april  
We  beginnen de  dag  om  8.30 uur met  een Koningsontbijt, hiervoor  
hoeven de  kinderen niets  mee  te  nemen.  Van  +9.30  uur  tot  +10.45  uur  
gaan de   kinderen  spelletjes  doen  op  het   schoolplein. Deze  spelletjes  
worden begeleid, door de kinderen van groep 8. De  kinderen  moeten  voor  
de  ochtend- en  middagpauze wel eten en drinken meenemen.   
Het  zou  leuk  zijn  wanneer  de  kinderen  in  rood-wit-blauw  en/of oranje  
(sport-)kleding  op  school  komen.  De  kinderen  zijn  deze  dag  op  de 
normale schooltijden uit. Het thema van de Koningsspelen 2022 is “Voel je 
Fit!”. We maken er weer een gezellig dag van met elkaar!  
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Hoofdluiscontrole 
De afgelopen periode heeft er op school geen controle op hoofdluis plaatsgevonden. Voor de 
komende tijd willen we u vragen om zelf uw kinderen regelmatig te blijven controleren. 
 
Noteert u het vast? 

• Vrijdagmiddag 20 mei organiseren we een gezellig samen zijn hier op 
school. Binnenkort ontvangt u hier een uitnodiging van! 

• Woensdagochtend 1 juni komt de schoolfotograaf.   

• Donderdagmiddag 23 juni zijn alle kinderen vanaf 12.00 uur vrij i.v.m. 
een studiemiddag van het team. 

 
Vakantierooster schooljaar 2022-2023 
Het rooster voor de schoolvakantie is weer bekend. 
    
Herfstvakantie    22 oktober t/m 30 oktober 
Kerstvakantie    24 december t/m 8 januari 
Voorjaarsvakantie   25 februari t/m 5 maart 
Goede vrijdag + Pasen     7 april t/m 10 april 
Meivakantie (incl. Koningsdag)  24 april t/m 5 mei 
Hemelvaartsdag + vrijdag  18 mei en 19 mei 
Pinksteren    29 mei 
Zomervakantie    8 juli t/m 20 augustus 

 
De studiedagen zijn op dit moment nog niet bekend. Dit hoort u t.z.t. Het vakantierooster is ook altijd 
terug te vinden op onze website. 
 

 

Vanuit de ouderraad 

Oproep vanuit de OR.  
 
De huidige OR wil graag zijn taken blijven voortzetten, zoals het organiseren van de vieringen 
rondom de feestdagen. Maar ook de leerkrachten helpen bij het organiseren van de 
palmpaasoptocht, musical, avondvierdaagse, schoolfotograaf en zo nog meer. Om dit soort zaken 
voor te bereiden overleggen we ongeveer 5 keer per jaar ongeveer een uur.  
 
Aangezien Joanne heeft aangegeven komend jaar (2022-2023) het laatste jaar in de OR zitting te 
willen nemen zijn we op zoek naar aanvulling voor de OR.  
 
Wie heeft er zin om zitting te nemen in de OR en samen met het team en andere ouders activiteiten 
te organiseren?  
 
Wil je meer informatie over de taken van de OR of wil je je aanmelden,  
 
Meld je bij Joanne Hondorp, Eke Lindner of Anne-Marie ter Maat 
 

 

 

 

 

 

 



Kalender april/mei 

6 april    Peuterochtend 
8 april    Palmpasenoptocht (11.50 uur) 
15 april    Goede Vrijdag alle leerlingen vrij (studiedag leerkrachten) 
18 april    Tweede Paasdag  
20 april    Vergadering MR 
20 en 21 april    Centrale Eindtoets groep 8 
22 april    Koningsspelen 
26 april t/m 8 mei   Meivakantie 
8 mei     Moederdag 
11 mei    Peuterochtend 
20 mei    Gezellig samen zijn op school (groep 1 t/m 8 met ouders). 
26 mei en 27 mei  Hemelvaartsweekend 
 



Ingezonden: 
 

 
 


