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Wist u dat:
- de schoolfotograaf morgen, 13 mei, groepsfoto’s komt maken
- we vrijdag 20 mei Carnaval op school vieren
- er om 11.15 uur een optocht is
- onze bag2school actie € 83,70 heeft opgebracht
- de Kivada doorgaat

Aan:

de ouders / verzorgers van alle kinderen en
het speciaal uit groep 7&8

Van:

jeugdbestuur C.V. de Nöttekrakers

Datum:

0918-5-2022

Betreft:

Carnaval 2022.

in

Zoals jullie allemaal weten is dit jaar nog één keer alles anders. Toch zijn wij van mening dat we
jullie alsnog een leuke carnaval willen bezorgen. Na overleg met school gaan we de nieuwe
jeugdprins van 2022 op 20 mei presenteren op school. Op deze dag presenteren we de nieuwe
jeugdprins, adjudanten en dansmarietjes.

Op 20 mei gaat er carnaval gevierd worden op school. Hiervoor zijn er natuurlijk weer leuke
acts nodig die jullie in kunnen studeren en op deze dag kunnen presenteren. Voor de kinderen
uit groep 1 t/m 8 die op deze dag mee willen doen met een leuke act kunnen zich opgeven bij
hun eigen juffrouw of meester.
Op 21 en 22 mei word een heus jubileum weekend georganiseerd i.v.m. 55 jarig bestaan.
Tijdens dat weekend gaan we op 22 mei blagenbal houden waar iedereen welkom is. Ook de
jeugd raad van elf mag dit jaar niet ontbreken en deze zullen dan ook tijdens dit weekend bij de
jeugdprins aansluiten.
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Zondag 22 mei 2022 (groep 7&8)
•

14.00 uur; blagenbal; allemaal melden in de tent op de parkeerplaats bij sportpark
Gerrit Dieker in Braamt

•

17:00– einde programma

Belangrijk te weten:
•

de Raad van elf en de adjudanten dragen een zwarte broek en een witte blouse of shirt

•

de dansmarietjes krijgen kleding van de vereniging

•

spreek met je ouders duidelijk af wanneer je opgehaald wordt of dat je zelf naar huis
gaat

•

het is niet nodig geld mee te nemen. Alle dagen zijn kosteloos!

Mocht je toch nog vragen hebben, dan kun je terecht bij Christian Goris (06-22 97 77 24) of
Fred Bisselink (0652358543)
Alvast bedankt en alaaf!
Carnavalsoptocht 20 mei
Om 11.15 start de optocht vanuit school richting de Graaf Hendrikstraat. Aan het einde linksaf
de Hiedenbrinkstraat op. Dan linksaf de Mariastraat in, aan het einde Langestraat richting
school. Een optocht is extra leuk als er ook publiek is! Dus..komt allen kijken!

KIVADA BRAAMT gaat door!!
We zijn erg blij jullie te kunnen laten weten dat de KIVADA doorgaat!
Na onze oproep hebben zich drie ouders gemeld. Samen met het
bestaande team zullen wij, in aangepaste vorm, in de laatste week van
de zomervakantie weer een aantal gezellige dagen voor alle kinderen
vanaf Groep 3 organiseren.
Het plan is om de KIVADA BRAAMT terug te brengen van vier naar
twee dagen, en wel op donderdag 18 en vrijdag 19 augustus 2022.
KIVADA staat voor Kinder Vakantie Dagen en betekent twee dagen vol
activiteiten, plezier, beweging, creativiteit en gezelligheid. KIVADA is voor alle kinderen uit Braamt die
na de zomervakantie naar groep 3 zullen gaan of in één van de hogere groepen van een basisschool
zitten. De kosten voor de twee dagen samen zullen € 20,- per kind zijn, inclusief eten en drinken.
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Wij willen graag inventariseren of we genoeg aanmeldingen kunnen verwachten, wat jullie wensen en
de wensen van de kinderen zijn over de invulling van KIVADA en hoeveel vrijwilligers we kunnen
verwachten. Zouden jullie daarom even een minuutje de tijd willen nemen om onze enquête in te vullen
via onderstaande link:
https://surveymonkey.com/r/7HBH5P5
Wij hopen op veel reacties en hebben er zin in!
Groetjes Team KIVADA BRAAMT,
Daniëlle, Pascal, Rob, Tamara, Esther, Hans en Samantha

Schoolfotograaf
Vrijdag 13 mei komt de schoolfotograaf groepsfoto’s maken. Het ene jaar maken we groepsfoto’s,
pasfoto’s en foto’s met broertjes/zusjes, dat was vorig jaar. Het andere jaar maken we alleen de
groepsfoto’s. Vandaar dat we dit jaar alleen groepsfoto’s maken.

Koningsspelen
Het lijkt al weer even
geleden, maar voor de
vakantie hebben we een
zeer geslaagde dag rondom
de koningsspelen gehad. ‘s Middags hebben we de meester/juffendag gevierd.
We willen iedereen bedanken voor deze leuke dag!
Het Oranjecomité had nog een leuke attentie voor de kinderen.
Ook hiervoor hartelijk dank!

Week van de jonge mantelzorger
Woensdag 1 juni start de ‘Week van de Jonge Mantelzorger’. Daarom pakken we uit en gaan
we LASERGAMEN!
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Heb jij wel zin in een gezellige en actieve middag? Kom dan ook op woensdag 1 juni naar Black
Out, Vincwijcweg 1A Didam. We sluiten de activiteit af met een patatje en een snack.
•
•

Ben jij tussen de 8-12 jaar oud? Dan ben je van harte welkom tussen 14.30-16.00 uur.
Ben jij 12 jaar of ouder? Dan ben je van harte welkom tussen 16.00-17.30 uur. Aanmelden?

Ken jij een jonge mantelzorger, bijvoorbeeld uit je klas of buurt? Neem hem of haar dan gezellig mee,
alle jonge mantelzorgers zijn van harte welkom! Stuur deze informatie gerust door. Dat mag ook naar
bijvoorbeeld jouw juf of sportleraar. Want hoe meer jonge mantelzorgers er mee doen, hoe gezelliger!
Zie bijlage voor de flyer over deze middag.
Voor vragen en aanmelden kun je bij mij terecht: e.navis@welcommail.nl of bel/app: 06 20 25 73 92.
Is vervoer lastig? Laat het me weten!
Project Wiesneus
Gisteren heeft een medewerkster van de bibliotheek Montferland in groep 5/6, een gastles gegeven
over dialect . Het thema was ‘ dreumen’. Het doel van deze les is om kinderen in contact te brengen
met dialect. Kinderen komen niet meer vanzelfsprekend in contact met het dialect. Hun vaders en
moeders spreken het zelf vaak niet (goed) meer. Soms lukt dialect spreken nog wel met hun opa’s en
oma’s. Door ze weer in contact te brengen met de streektaal raken ze er niet helemaal van vervreemd.
Het Nedersaksisch is immers de taal die van oudsher hoort bij de Achterhoek en maakt deel uit van de
Achterhoekse identiteit.
De kinderen hebben ook het tijdschrift Wiesneus gekregen.
Voor wie meer wil weten;
https://wiesneus.nl/volwassenen/tiedschriften/menupagina-wiesneus-bladen
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