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Algemeen
Afgelopen vrijdag hebben we het beregezellig gehad tijdens het “gezellig samenzijn”. De opkomst
was goed en wat was het leuk om ouders, (oud)leerlingen weer in school te hebben. Dit heeft het
team echt gemist!
Achter de schermen zijn we alweer bezig met de voorbereidingen op het volgende schooljaar. Qua
formatie (aantal leerkrachten) zal er volgend schooljaar weinig veranderen! Wanneer het e.e.a.
definitief is, ontvangt u informatie van ons.
Ook staan er de komende maand weer een aantal leuke activiteiten op het programma. Wij wensen
onze leerlingen hierbij alvast veel plezier toe!
Met vriendelijke groet,
Paul Knuivers
Locatiecöordinator

Avondvierdaagse 2022
De vierdaagse wordt dit jaar van maandag 30 mei tot en met vrijdag 3 juni 2022 georganiseerd. De
afstanden zijn: 5, 10 en 15 km. Het startpunt is: Café /Restaurant De Keizerskroon (op de
parkeerplaats). De vertrektijd van maandag t/m donderdag is vanaf 18.00 uur.
De vertrektijden op de laatste dag:
15 km om 17.15 uur.
10 km om 18.00 uur.
5 km om 18.30 uur.
Schoolfotograaf (herinnering)
Woensdag 1 juni komt de schoolfotograaf. Wij verzoeken iedereen vrolijke kleren aan te doen. Rond
08.30 uur is er de mogelijkheid om onze leerlingen met hun broertjes/broers en zusjes/zussen zich te
laten fotograferen. U krijgt t.z.t. een inlogcode waarmee u de foto’s kan bestellen.
Bezoek Westerbork
Op donderdag 16 juni gaan de kinderen van groep 7 en 8 naar herinneringscentrum “Westerbork”.
De doen zij samen met de leerlingen van andere Ruurlose scholen. Hierbij het programma voor die
dag:
08.00 uur: vertrek heenreis vanaf sporthal ’t Rikkenhage, Fürstenauerstraat 1 (alle kinderen komen
op eigen gelegenheid daarheen!)
15.00 uur: aanvang terugreis
17.00 uur: aankomst sporthal (alle kinderen worden daar weer opgehaald door de ouders!)
Voor de kinderen zal dit een indrukwekkende dag worden. Als voorbereiding op ons bezoek aan
kamp Westerbork hebben wij een bezoek gebracht aan de synagoge en een moskee. Ook is er een
gastspreker bij ons op school geweest.

Schoolkrant
Lijkt het u leuk om mee te werken aan het tot stand komen van de schoolkrant? Bent u handig met
een computer? Bent u een beetje creatief? Dan zijn wij op zoek naar u! Meldt u zich hiervoor aan bij
een van de leerkrachten? Wij zien uw reactie graag tegemoet.
Meesters- en juffendag
Op woensdag 22 juni vieren de juffen en meesters hun verjaardag. Deze ochtend wordt afgesloten
met een optreden door alle kinderen. Graag verwelkomen wij u om 12.00 uur. Deze ochtend hoeven
de kinderen geen eten en drinken mee te nemen.
De uitnodiging volgt binnenkort.
Boomstamschijven
Groep 1/2/3 is o.a. voor de bouwhoek op zoek naar iemand die voor ons schijven van een boomstam
heeft of deze voor ons kan zagen. Wij zijn hiervoor ook op zoek naar een boomstam. Kunt u ons
hierbij helpen? U maakt onze groep er erg blij mee!
23 juni studiemiddag (herinnering)
Op donderdagmiddag 23 juni zijn alle kinderen om 12.00 uur vrij i.v.m. een studiemiddag van het
team.
Musical groep 7/8
De voorbereidingen zijn inmiddels van start gegaan. De leerlingen zijn aan het
oefenen met de musical: Expeditie beachclub!
In dit crimineel leuke verhaal draait het namelijk niet om het vinden van de dader
van een kunstroof. Wie het gedaan heeft, weet je al binnen een paar minuten.
Maar heeft inspecteur Storm het ook door? Gaat hij de juiste bewijzen vinden?
Wat zijn de strandwachten Semmie, Daniëlle en Pam van plan? En waarom is Tila
TikTok zo enthousiast? Aan het eind van het verhaal is het zonneklaar: iedereen
verdient een tweede kans!
Dit jaar hebben we een grote groep leerlingen in groep 7 en 8. In de avond verwachten wij veel
bezoekers. Om toch iedereen de kans te geven om de musical goed te kunnen bekijken, mogen
ouders en opa’s/oma’s ervoor kiezen om in de ochtend te komen. De musical start rond 08.45 uur
(zalencentrum De Duif).
Voortgangsgesprekken (eind juni)
Eind juni staan de voortgangsgesprekken (facultatief) weer gepland. Facultatief, dat wil zeggen dat u
zelf beslist of u er gebruikt van maakt. In sommige gevallen, wanneer de leerkracht of de school
vindt dat een gesprek nodig is, wordt u alsnog uitgenodigd. U kunt zich t.z.t. inschrijven via de Parro
App.

Kalender t/m het einde van het schooljaar
26 en 27 mei
Hemelvaartsweekend
30 mei t/m3 juni
Avondvierdaagse
1 juni
Schoolfotograaf en Peuterochtend
5 en 6 juni
Pinksterweekend
16 juni
Westerbork, groep 7 en 8
22 juni
Meesters- en juffendag
23 juni
Studiemiddag (alle leerlingen vrij om 12.00 uur)
29 juni
Generale musical/Musicalavond
29 t/m 1 juli
Voortgangsgesprekken (op verzoek)
1 juli
Rapport mee
6 juli
Peuterochtend
8 juli
Laatste schooldag (leerlingen om 12.00 uur vrij

