Nieuwsbrief 10 mei 2019
Afscheid
Deze week hebben wij afscheid genomen van Emma van der Werf uit de mentorgroep van Erna.
Emma is verhuisd naar Nijverdal en gaat nu daar naar school. Wij wensen Emma heel veel plezier op
haar nieuwe school.
Volgende week zullen we afscheid nemen van Koen ten Berge uit de mentorgroep van Vera en
Sabina. Koen gaat de overstap naar basisschool de Holthuizen maken. Wij wensen Koen ook heel veel
succes en plezier op zijn nieuwe school.

Vanuit de OR
Schoolreisje ‘Los Hoes op stoom’
Wat hebben we een geweldige dag
gehad! Hoe bijzonder is het om met
ongeveer 400 mensen (en een heleboel fietsen) in de trein te
vertrekken naar Boekelo en dan op drie locaties diverse
activiteiten voor de kinderen te hebben. De kinderen zullen
jullie heel veel te vertellen hebben, maar moeten waarschijnlijk
eerst nog wel even bijkomen.
De foto’s volgen binnenkort. Op onze Facebookpagina is al wel
een korte impressie te zien.
Dank aan alle hulpouders, de bedrijven/organisaties die hebben meegewerkt en natuurlijk de
schoolreiscommissie die heel veel uurtjes in de organisatie heeft gestoken!
Hoofdluiscontrole
Bij de controle van afgelopen woensdag waren we luizenvrij!
Reshare
Denken jullie nog aan het bewaren en verzamelen van oude kleding en textiel? Woensdag 22 mei
kunnen voor de laatste keer de kledingzakken op school worden ingeleverd. Helaas stopt Reshare
met de inzameling via scholen. Dat betekent dat we nu voor de laatste keer een extraatje voor de
kinderen kunnen verdienen door heel veel kilo’s kleding in te zamelen. Helpen jullie allemaal mee?
Schoolfotograaf
Aanstaande maandag en dinsdag komt de schoolfotograaf weer naar onze school en op één van
beide dagen gaan de kinderen op de foto. Dit jaar is er geen mogelijkheid om de zogenaamde

“broertje/zusje-foto” temaken bij de fotograaf. Net als in het verleden gaan wij dit weer om het jaar
doen.
Avondvierdaagse
Bij deze nieuwsbrief is een bijlage met informatie over de Avondvierdaagse.

Vanuit de OB
Maandag 13 mei beginnen we in de onderbouw met het thema : Weet wat ik eet. Drie weken lang
gaan wij praten, werken en spelen over dit thema. Graag zouden wij in deze weken workshops
willen aanbieden over gezond eten. Zijn er ouders die een workshop willen geven over bijv. gezonde
voeding of willen koken met de kinderen? Meld je dan bij Johanne of één van de andere mentoren in
de OB.
Wij zouden het fijn vinden dat de kinderen spulletjes van huis mee kunnen nemen. Denkende aan
een boek, kinderkookboek, koksmuts etc. Ook hebben wij reclame folders nodig waarin voeding
staat.
Alvast hartelijk dank.

Uitnodiging informatiebijeenkomst (G)MR
Maandag 27 mei 2019 van 19.30-20.30 uur
Inloop 19.15 uur

Wie doet wat?
Raad van Toezicht
College van Bestuur
GMR
MR

Wat: interactieve avond
Voor wie: (G)MR leden en overige geïnteresseerden
Waar: BS Holthuizen (Holthuizerstraat 12-14, Haaksbergen)

Opgeven voor vrijdag 24 mei 2019: gmr@keender.nl

Website
Er zijn fotoalbums geplaatst van de Paasactiviteit.
Bij de berichten is geplaatst:
• Een flyer met de woensdagmiddagactiviteiten in mei in het Kulturhus;
• Een bericht met informatie vanuit de katholieke kerk over het Vormselproject en opgave
hiervoor voor het schooljaar 2019-202

Agenda (De in groen gedrukte data zijn voor het eerst in de agenda van de nieuwsbrief opgenomen.)
13-05 en 14-05
Schoolfotograaf
15-05
Studiedag: kinderen vrij!
15-05
MR
17-05
Inschrijving avondvierdaagse op school
21-05
OR
22-05
Reshare kledinginzameling
22 t/m 24-05
Kamp groep 8
30-05 en 31-05
Vrij i.v.m. Hemelvaart
03-06 t/m 07-06
Avondvierdaagse
04-06
Kinderraad
10-06
Tweede Pinksterdag: vrij

