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Wist u dat………………………………….. 
 

- de school op maandag 8 mei weer start 

- groep 3 t/m 8 op 11 april weer kunstlessen hebben gehad van meester Léon 

- dat heel leuk en leerzaam was 

- meester Léon op 9 mei weer een kunstles komt geven 

- de kinderen van groep 8 op 18 en 19 april de citotoets gemaakt hebben en dat de kinderen 

zelf eigenlijk wel tevreden waren 

- er op 10 mei luizencontrole is 

- de moeders dan graag geen vlechten en gel in de haren willen 

- er ook op 10 mei de jaarlijkse schoonmaakavond is 

- wij hopen op de groep ouders die er in november niet bij waren 

 

Boomraad 

De Boomraad is vorige week donderdag weer bij elkaar geweest. Ze hebben het gehad over 

een buitenverblijf voor konijnen. Dat was in de vorige Boomraad al ter sprake gekomen, maar 

dat moest nog met de klassen besproken worden en met name in groep 7/8 moeten de 

kinderen het leuk vinden want zij moeten de hokken ook schoonmaken en de konijnen in de 

weekenden ook eten geven. 

Dat is allemaal gelukt en nu moeten we uit vinden wat een mooie en veilige plek is voor het 

hok en de ren en hoe we dat gaan realiseren. 

 

Ouderavond over visie en Schoolplan  

Op de ouderavond van 11 april zijn gelukkig een mooi aantal ouders gekomen om te luisteren 

naar wat de school de komende (4) jaren van plan is te gaan oppakken en waar de school naar 

toe wil om nog beter onderwijs voor de kinderen te realiseren. De ouders kwamen zelf ook met 

mooie feedback en goede ideeën. Het was een fijne avond waar we weer een hoop van elkaar 

opgestoken hebben. 

Fijn dat er zoveel ouders waren die met ons mee willen denken. 

 

Kijkmomenten op school 

Afgelopen dinsdag en donderdag waren er weer kijkmomenten op school. Dinsdag voor de 

(groot)ouders van de kinderen van groep ½ en donderdag voor de (groot)ouders van de 

kinderen van de groepen 3/4 , 5/6 en 7/8. Ook nu was de opkomst weer fantastisch. Er werd 
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met de kinderen gespeeld, er werden filmpjes bekeken die de kinderen ivm Topondernemers 

gemaakt hadden, er werden werkjes van de kinderen bekeken en bewonderd. We kregen op de 

ouderavond nog wel de vraag of dit ook een keer in de avond georganiseerd kan worden omdat 

niet alle ouders zo maar vrij kunnen nemen. Die nemen we mee om daar volgend schooljaar 

ook eens naar te kijken. Het is dan wel weer een extra avond voor de leerkrachten, maar we 

gaan kijken wat we kunnen doen. 

 

Bag2school 

Op 14 april hebben we weer een inzameling van bag2school gehad. Veel, ouders hadden weer 

zakken vol met kleding bij zich. De kinderen van groep 5/6 mochten het allemaal in de 

vrachtwagen gooien. We hebben met elkaar 294 kilo meegebracht wat ons waarschijnlijk weer 

een mooi bedrag van € 82,00 op zal leveren.  

 

Schoonmaakavond    

Op woensdag 10 mei is onze jaarlijkse voorjaars 

schoonmaakavond. Wij hopen dat zich weer veel 

mensen aanmelden zodat we met veel mensen 

onze school weer mooi schoon kunnen poetsen. 

Vele handen maken licht werk. Het zou nog 

mooier zijn als alle ouders die er in de herfst niet 

bij waren er nu wel zijn.  

 

Oudertevredenheid 

Afgelopen weken hebben wij u gevraagd om de ouderenquête in te vullen. Dat heeft u met zijn 

allen gedaan. Wij moesten 39 respondenten hebben om een minimaal betrouwbare enquête te 

krijgen, 48 respondenten om de gewenste betrouwbaarheid te krijgen en wij hadden 52 

respondenten. Daar willen wij u hartelijk voor bedanken. Dit betekent dat ouders toch erg 

betrokken zijn bij de school, en dat vinden wij heel fijn. 

 

Leerlingtevredenheid 

Ook de leerlingen van groep 6 t/m 8 mochten een enquête invullen. Zij moesten ook anoniem 

een aantal vragen over de school invullen. Vragen als: hoe vind je het in de klas, heb je veel 

vriendjes, hoe vind je de uitleg van je juf of meester, word je (veel) gepest en zo ja op welke 

plekken gebeurt dat dan, etc. 

 

Koningsspelen  

Vandaag zijn de koningsspelen geweest. Het was met name gisteren even spannend omdat de 

weersverwachtingen heel slecht waren, maar vanmorgen werd ineens weer een mooie dag 
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voorspeld en dat is gelukkig ook uitgekomen. Wij zijn begonnen met een ontbijt in de eigen 

klas. Er werd in samenwerking met een supermarkt voor een ontbijt gezorgd. De 

oudervereniging heeft nog wat extra beleg en drinken bijgevoegd anders was het wel heel 

sober. Maar de kinderen hebben heerlijk gegeten. 

Daarna ging de bovenbouw op de fiets naar ’s Heerenberg om daar met andere scholen de 

koningsspelen te vieren en de onderbouw bleef bij ons op het plein spelletjes doen. Het was bij 

beide groep erg geslaagd, maar met name voor de kleuters ook heel vermoeiend.  

We willen alle ouders die mee hebben geholpen om er een geslaagde dag van te maken weer 

heel hartelijk bedanken. 

 

 Techniekdag de Liemers  

Op zaterdag 3 juni organiseert de 

ondernemersvereniging van de Liemers weer een 

Techniekdag de Liemers. Het is super leerzaam voor de 

kinderen om daar eens heen te gaan. 

In de bijlage zit een folder met meer informatie.  

 

 

Kanjer Dirt Challenge  

Op zondag 2 juli vindt de Kanjer Dirt Challenge plaats in Zelhem. Misschien ook leuk om aan 

mee te doen (al duurt het nog even). 

In de bijlage zit een folder voor meer informatie. 

 

 


