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Goedemiddag 

Een week met uiteenlopende emoties.... Verdriet, ongeloof, maar ook saamhorigheid zijn woorden 

die het best passen bij hoe we de afgelopen dagen hebben ervaren.   

 

Hartelijke groet, Nardy te Koppel 

 
 

 

Verkeersexamen 

Afgelopen donderdag fietste groep 8 het praktisch verkeersexamen.  

De leerlingen volgden een route door Haaksbergen, waarbij op belangrijke punten gepost werd door 

vrijwilligers en leerlingen van het Assink.  

Daar werden de leerlingen beoordeeld op verschillende handelingen.  

Al eerder maakten de leerlingen hun theoretische verkeersexamen en werden alle fietsen van de 

leerlingen gekeurd. 

Vanochtend kwam Anne-Marie Nobbenhuis om aan iedereen het diploma uit te reiken en de 

leerlingen te feliciteren met hun slagen. 

Goed gedaan groep 8! 

 

P.s. de werkgroep verkeer zoekt nog een nieuwe verkeersouder; misschien iets voor u? 

 

Nieuwbouw 

Er zijn nog twee te weken te gaan voor de oplevering. Binnen staat de detail afwerking centraal. De 

vloeren liggen er allemaal in, het sanitair is geplaatst, de wandrekken in de speelzaal staan, 

buitenverlichting doet het, de keuken is geplaatst etc.  

Volgende week start Langezaal aan de linkerkant van het schoolgebouw met de grondwerken voor 

de inrichting van het schoolplein.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ouderbetrokkenheid 

Onlangs hebben een aantal ouders/verzorgers een enquête ingevuld over de ouderbetrokkenheid. 

Zoals beloofd delen wij de uitkomsten met jullie. De positieve punten, krachten, en ontwikkelpunten, 

kansen, hebben we hieronder in een tabel gezet.  

Krachten Kansen 

• Wekelijkse nieuwsbrief wordt gelezen 

• Ouders/verzorgers voelen zich 
betrokken bij de begeleiding van hun 
kind 

• Ouders/verzorgers vinden het belangrijk 
dat er een goede samenwerking is 
tussen school en thuis 

• Ouders/verzorgers voelen zich meer 
betrokken als ze deelnemen aan 
werkgroepen/activiteiten op/van school 

• Het IKC moet ouderbetrokkenheid van 
(nieuwe) ouders stimuleren 

• Het IKC moet de visie op 
ouderbetrokkenheid delen met 
ouders/verzorgers 

 

We zijn trots op de krachten en zullen ons best doen ons te ontwikkelen met de door jullie 

aangegeven kansen. Aan de ouders/verzorgers die de enquête ingevuld hebben, nogmaals dank 

hiervoor! 

Saskia en Tjitske 

 

Grote verkeersquiz van Haaksbergen 

Vandaag heeft groep 6 meegedaan met de Grote Verkeersquiz van Haaksbergen. Dit is een educatief 

spel waarbij leerlingen in de klas een vragenlijst invullen met verkeersvragen over situaties die zij zelf 

ook onderweg in het verkeer tegenkomen. Als onze groep 6 behoort tot de beste 6 in de gemeente 

Haaksbergen dan worden zij uitgenodigd voor de finalemiddag op 27 juni in de Kappen. Daar strijden 

de scholen tegen elkaar om de titel ‘School met de beste verkeerskennis in de gemeente 

Haaksbergen’.  

 

 
E‐books voor het hele gezin met de VakantieBieb     

Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen. Dat is een geweldige ont-

wikkeling, want doorlezen in de zomer voorkomt een terugval van het leesniveau.  

De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen tijdens de zomervakantie en biedt een brede 

selectie van maar liefst 50 e-books voor het hele gezin. De VakantieBieb-app is een zomercadeautje 

van de bibliotheek en gratis te downloaden in de App Store en Google Play Store.  

U hoeft hiervoor geen lid te zijn.  

De VakantieBieb voor kinderen is geopend vanaf 1 juni tot en met 31 augustus. Vanaf 1 juli zijn ook 

de boeken voor volwassenen beschikbaar.  



 

 

Kamp groep 8 

Aanstaande maandag is het eindelijk zo ver:  

Groep 8 gaat op kamp! 

We logeren met z’n allen in Rijssen, hier gaan we 

op de fiets naartoe. 

Het programma is erg divers; we gaan zwemmen, 

een roofvogelshow bezoeken, het centrum 

verkennen en nog veel meer. 

Natuurlijk hebben we een Bonte Avond waarin elke leerling zijn of haar talent mag laten zien. 

Hopelijk blijft het droog, maar met al onze gezelligheid zal het kamp vast niet in het water vallen. 

Jullie horen volgende week van ons hoe we het hebben gehad.  

 

Sportdag Groep 7 & 8 

Vrijdag 21 juni doen groep 7 & 8 mee aan de schoolsportdagen. 

De leerlingen doorlopen verschillende onderdelen waaronder hockey, tennis en atletiek. 

De 2 andere onderdelen worden nog ingevuld. 

De vaste onderdelen worden uitgevoerd op de ochtend. Hiervoor wordt begeleiding gevraagd van 

ouders. 

Wij zoeken voor groep 7 & 8 in totaal 6 begeleiders voor deze ochtend. 

Als je kunt helpen, graag doorgeven aan juf Tjitske, Juf Nienke of Juf Leonie. Jullie zullen begrijpen 

dat deze ouderhulp nodig is om de sportdag voor de leerlingen door te laten gaan. 

De sportdag wordt ’s middags afgesloten met een gratis bezoek aan zwembad De Wilder. 

Eigenlijk zijn de leerlingen deze vrijdagmiddag vrij. Het zwemmen is voor hen niet verplicht. 

Willen de leerlingen ’s middags wel zwemmen, dan moeten ze dit doorgeven voor 18 juni aan de 

leerkrachten. 

Juf Tjitske en Juf Leonie zullen deze middag als begeleiders bij het zwembad zijn. 

Als de leerling zich niet heeft opgegeven, kan hij of zij ook niet meezwemmen. 

We kijken uit naar een gezellige en sportieve dag. 

 

 

Nieuw op de website 

Er zijn geen nieuwe berichten geplaatst. 

 

 

 

 

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 

19 juni   Excursie naar de watermolen groep 6 

 



20 juni   Uitvoering voorstelling groep 7 over communicatie  

   ’s middags: voor Haaksbergse basisscholen 

   ’s avonds: voor ouders en andere belangstellenden 

21 juni   Opruimdag, ’s middags alle kinderen vrij 

28 juni   Rapporten mee 

28 juni   Bezoek boerderij groep 6 

01 en 02 juli  Oudergesprekken / adviesgesprekken gr. 7 

03 juli   In de nieuwe groep kijken 

09 juli   Musical/afscheid groep 8 

11 juli   Laatste schooldag 

12 juli   Start zomervakantie, 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.   

 

 

 


