
Nieuwsbrief 

19 april 2019  
 

Goedemiddag 

Vanmorgen met elkaar de Paasviering gevierd aan de Bartokstraat, wat was 

het gezellig! Samen luisteren naar verhalen over de lente, gedichten 

voorlezen en liedjes zingen.  

We wensen jullie allemaal een hele fijne vakantie en zien jullie graag terug op 

maandag 6 mei.  

Veel plezier de komende weken.  

 

Hartelijke groet, 

Nardy te Koppel 

 

Flexgroep 

Doordat er intern wat geschoven moest worden met inzet van leerkrachten staat juf Nienke op 

vrijdag voor groep 3. Juf Ilse gaat tot aan de zomervakantie de Flexgroep overnemen. 

 

 

Nieuwbouw 

Zoals vorige week in de nieuwsbrief stond vermeld, zijn 

de werkzaamheden met name gericht op de afbouw 

aan de binnenzijde. Zo worden o.a. de tegels gezet, het 

raster voor het systeemplafond gemonteerd en de 

wanden gestukadoord. Daarnaast worden er heel veel 

elektra leidingen aangelegd. 

 

Meer met muziek, Vantastic Plastic Band! (Haaksbergse Harmonie) 

Altijd al in een band willen spelen? Vanaf 21 mei  kunnen op de dinsdagmiddag na schooltijd op De 

Kameleon muziekworkshops worden gevolgd door kinderen uit de groepen 4, 5 en 6. Deze 

muzieklessen van de Haaksbergse Harmonie worden gegeven door Herman Beumer. 

Woensdagmorgen 8 mei zal Herman onder schooltijd workshops verzorgen voor kinderen van groep 

4, 5 en 6. Ze kunnen dan ervaren hoe deze lessen eruit gaan zien. Het is leuk om het er even met  uw 

kind over te hebben, zodat hij of zij voorbereid is op de workshop. 

We werken als school graag aan dit muziekproject van de Haaksbergse Harmonie mee, omdat we het 

een hele mooie gelegenheid vinden voor kinderen om na schooltijd Muzieklessen te volgen tegen 

een aantrekkelijke prijs! Wat deze lessen bijzonder maakt is dat de kinderen direct in een orkestvorm 

gaan samenspelen op een blaasinstrument.  De lessen serie wordt afgesloten met een heus concert 

samen met het B-orkest (leerlingenorkest) van de Haaksbergse Harmonie waar alle ouders en familie 

van harte welkom zijn om te komen kijken! 

Uitgebreidere info volgt als de workshop is geweest.  

 



 

Oortelefoontjes 

We hebben vaak een tekort aan koptelefoons, doordat deze snel kapot gaan. Het 

zorgvuldig omgaan met de koptelefoons is hierbij een aandachtspunt. Door 

leerlingen zelf verantwoordelijk te maken voor hun eigen spullen, verwachten 

we een langere levensduur. We gaan dit uitproberen in groep 6 en 7. Zij krijgen 

eigen oortelefoontjes in een doosje. De kinderen bewaren deze in hun laatje en nemen ze mee 

wanneer ze gebruik maken van de computer/iPad.  Aan het eind van het schooljaar verzamelt de 

groepsleerkracht de oortelefoontjes, zodat ze in het nieuwe schooljaar weer uitgedeeld kunnen 

worden (de dopjes zitten in een doosjes voorzien van naam).  

 

Oranjeloop 

Zaterdag 27 april organiseert Atletiek Vereniging Haaksbergen weer de Oranjeloop. Dit jaar zal dat de 

50e editie worden! Tijdens deze speciale editie wordt onder de deelnemers een gratis sportdag voor 

zijn/haar basisschool verloot.  

Voor meer informatie Oranjeloop | Atletiek Vereniging Haaksbergen 

 

Oud papier 

Zetten jullie het vóór 08.30 uur aan de straat? 

 

 
 

 

 

Nieuw op de website 

Er zijn geen nieuwe berichten geplaatst. 

 

 

https://www.av-haaksbergen.nl/oranjeloop/


 

 

 

20 april t/m 5 mei Meivakantie 

7 mei   Schoolreisje groep 1 t/m 7 

14 mei   Risk Factory Twente groep 8 

16 mei   Groep 1-2 zijn vrij 

23 mei   Praktisch verkeersexamen groep 8 

27 t/m 31 mei  Groep 1-2 hele week vrij 

27, 28, 29 mei  Kamp groep 8 

30 en 31 mei  Hemelvaart, alle kinderen vrij 

3 t/m 7 juni  Week van de avondvierdaagse 

10 juni   2e Pinksterdag: alle kinderen vrij 

 

Vragen? 

Hebben jullie vragen/opmerkingen over de inhoud van deze nieuwsbrief of zaken aangaande 

jullie kind(eren) en/of ons IKC (opvang en school), dan nodigen wij jullie uit deze vragen aan 

ons te stellen of jullie opmerkingen met ons te delen.   

 


