
School en diverse instellingen/organisaties organiseren elk jaar verschillende educatieve 

activiteiten. 

 

Een overzicht: 

 

- ANWB Streetwise. 

een verkeersproject voor alle kinderen van de school. We hebben dit voor het eerst 

in het schooljaar 2011-2012 gedaan. In schooljaar 2013-2014 hebben wij dit herhaald. 

Ook in het schooljaar 2015-2016 is dit verkeersproject op school uitgevoerd. 

 

- Bezoek aan de Kruidentuin in Eibergen. 

Bij de Mallumse watermolen ligt een kruidentuin. Groep 5 gaat elk jaar hier op bezoek en 

leert hier van alles over planten en dieren en geneeskrachtige kruiden. 

 

- Bezoek aan het los hoes de Bommelas. 

Vanaf het schooljaar 2011-2012 organiseert Natuurmonumenten, speciaal voor onze 

school, een excursie voor groep 8 naar het los hoes de Bommelas in het Buurserzand. 

 

- Historische Kring Haaksbergen 

Elk jaar organiseert de Historische Kring Haaksbergen rond de Open Monumentendag 

voor de groepen 7 en 8 een uitstapje naar een monument in deze gemeente. 

 

- Anne Frankproject 

De groepen 8 bezoeken in het kader van de voorbereiding op de jaarlijkse 

Dodenherdenking en bevrijding de synagoge, moskee en de Pancratiuskerk. Dit in het 

kader van het Anne Frankproject dat op school wordt gehouden. 

 

- Bezoek boerderij 

Groep 6 bezoekt elk jaar een grote boerderij in de omgeving van Haaksbergen. 

 

- Aveleijn 

Sinds het schooljaar 2011-2012 organiseert Aveleijn i.s.m. de bewoners van 'de 

Lavendel' een prokkeldag voor groep 4. De kinderen van groep 4 doen dan een aantal 

spelletjes samen met bewoners van ‘de Lavendel’. 

De kinderen uit groep 8 gaan op bezoek bij de bewoners van 'de Lavendel' om meer te 

weten te komen over de wijze waarop zij wonen en werken. 

 

- de Bibliotheek 

De bibliotheek organiseert elk jaar diverse activiteiten, waaraan wij als school meedoen. 

Bijvoorbeeld: 

Groep 6 heeft meegedaan met het project: Leesvirus, georganiseerd door de bibliotheek 

Haaksbergen. In het afgelopen schooljaar heeft onze school dit gewonnen. 

Groep 7 en 8 hebben meegedaan met de Voorleeswedstrijd. 

Groep 3 is op bezoek geweest bij de bibliotheek.  

Groep 5 ontmoet er elk jaar een kinderboekenschrijver. 

 

- Diverse uitstapjes 

Afhankelijk van het thema of een workshop worden er uitstapjes en bezoekjes 

georganiseerd naar verschillende bedrijven in de omgeving van de school. Zo is de OB op 

bezoek geweest bij verschillende bedrijven, de MB naar een ijssalon geweest en hebben 

groepen uit de BB meegedaan met een muziekproject met het Orkest van het Oosten in 

het Muziekkwartier.  


