Nieuwsbrief 12 januari 2018
Hoera!
Maud Linders heeft in de kerstvakantie een zusje, Tess, gekregen.
Ook Sarah en Meike Westhuis hebben er een zusje bij: Hanne.
Wij feliciteren de families van harte met de geboortes van hun zusje en
dochter en wensen hen heel veel geluk met elkaar!

Inloopspreekuur verpleegkundige JGZ
Voor a.s. maandag stond weer een inloopspreekuur van de jeugdverpleegkundige gepland.
Annet Kaspers, de jeugdverpleegkundige, heeft per 1 januari een andere functie binnen de GGD.
Haar werkzaamheden zullen worden overgenomen, maar het is op dit moment nog niet duidelijk
wanneer het inloopspreekuur op onze school ook weer wordt opgepakt. A.s. maandag vervalt het
inloopspreekuur in ieder geval. We houden jullie via deze nieuwsbrief op de hoogte.

Stem op JuNiMo
JuNiMo is een organisatie in Haaksbergen die speelmiddagen organiseert voor kinderen in de leeftijd
van 4 t/m 15 jaar met een beperking. JuNiMo is kanshebber voor een Appeltje van Oranje van het
Oranjefonds. Omdat een aantal oud-leerlingen van onze school en broertjes en zusjes van huidige
leerlingen deze speelmiddagen bezoeken, brengen wij dit graag onder jullie aandacht.
Via de volgende link: https://stem.oranjefonds.nl/projecten/stichting-junimo kun je een stem
uitbrengen op dit mooie project in Haaksbergen. Met het geldbedrag dat het Oranjefonds bij winst
gaat uitkeren, kan JuNiMo haar activiteiten voor deze kinderen uitbreiden. Stemmen kan nog tot 17
januari a.s.
Dank jullie wel! Ook namens JuNiMo en de kinderen!

Vanuit de OB
Maandag starten wij in de onderbouw met het thema ‘Dieren in de winter’. Hiervoor zijn wij nog op
zoek naar kleine piepschuimstukjes. Deze zitten meestal in verpakkingen. Ook zijn wij op zoek naar
grotere, platte stukken piepschuim.
Het zou fijn zijn als de kinderen van huis ook spullen meenemen die passen bij het thema. We
denken dan aan boeken of speelgoeddieren als ijsbeer, zeehond, pinguïn (graag voorzien van naam).
Voor in het theater zijn we op zoek naar o.a. moonboots, skipakken, handschoenen, sjaals en
mutsen. Zijn er nog ouders die in de kast winterkleding hebben liggen, die te klein is voor jullie eigen
kinderen, dan zouden wij die heel graag willen lenen voor het theater (ook met naam).
Voor de bouwhoek zijn wij op zoek naar grote platte vierkante eierdozen (dus zonder deksel).
Alvast bedankt!

Vanuit de MB
Bij de ingang van de MB hangen weer nieuwe inschrijflijsten voor het koken. Het koken
vindt in de middag plaats van 13.00 uur tot 15.00 uur. Per uur komen 6 enthousiaste
kinderen bij jou/jullie om samen iets te gaan maken. Dit hoeft niet iets groots of
uitgebreids te zijn. Een soepje maken met elkaar is al een hele beleving. Bovendien kan
wat er eenmaal is aangeboden herhaald worden, aangezien er steeds andere kinderen
komen. Voor vragen of ideeën kun je naar Wendy.

Vanuit de BB
Met de groepen 6 gaan wij een djembé maken. Hiervoor hebben we een aantal materialen nodig, nl.:
blikken (bv. lege groentenblikken) en brede postelastieken.
De materialen kunnen worden ingeleverd bij Vera, Kim of Sabina of op kantoor.

Website
De fotoalbums van het kerstfeest in de midden- en bovenbouw zijn nu ook geplaatst op de website.
Bij de berichten is geplaatst:
 Een bericht van de kleuterkerk voor een viering op 14 januari
 Een oproep van Europa Kinderhulp voor vakantieouders, die in de zomer een kind een fijne
vakantie willen bezorgen
 Een aanbod voor een techniek doemiddag in Hengelo op zaterdag 27 januari a.s. voor
kinderen van groep 1 t/m 8.

Agenda (De in groen gedrukte data zijn voor het eerst in de agenda van de nieuwsbrief opgenomen.)
18-01
MR
29-01
Basketbaltoernooi voor de groepen 7 en 8
30-01
OR
09-02
Carnaval
20-02 en 21-02
Definitief Adviesgesprekken groep 8
23-02
Studiedag: kinderen vrij!

