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Goedemiddag 

Inmiddels hebben we er twee weken op zitten en komen we weer aardig in het ritme. 

Het is mooi om te zien hoe kinderen en leerkrachten hun weg vinden in het gebouw. Er wordt steeds 

meer gebruik gemaakt van de leerpleinen. Hier wordt gespeeld, (samen) gewerkt en instructie 

gegeven.  

We zien dat kinderen genieten van het spelen op het nieuwe plein. Elke 

dag ontdekken ze weer nieuwe mogelijkheden. We merken ook dat het 

gras op de zandbult geen kans heeft om te groeien doordat hier zo 

intensief op gespeeld wordt. Om die reden hebben we besloten de 

zandbult tijdelijk af te sluiten met hekken, zodat het gras kan groeien. De 

komende weken kan hier dus niet gespeeld worden.  

 

Een fijn weekend gewenst. 

Kim van den Berg 

 

 

Flexgroep 

Volgende week start Nienke Mulling weer met de flexgroep. In verband met vervanging in groep 3, 

werkt Nienke op de vrijdag tijdelijk in haar eigen groep. Dat betekent dat we een andere oplossing 

hebben gezocht voor de flexgroep. Deze gaan we tijdelijk draaien op de woensdag om de week. In de 

week dat er geen flexgroep is, krijgen de kinderen opdrachten mee waar ze in de groep of op het 

leerplein aan kunnen werken. Naast de flexgroep met kinderen uit groep 6, 7 en 8, starten we dit 

schooljaar ook een groep met kinderen uit groep 3, 4 en 5. Kinderen die nog niet eerder hebben 

deelgenomen aan de flexgroep en hiervoor in aanmerking komen worden, evenals hun ouders, door 

de leerkracht geïnformeerd.  

 

 

Uitnodiging informatie inloopavond  

Op maandag 16 september organiseren wij tussen 17.00-19.00 uur een informatie inloopavond voor 

alle kinderen en hun ouders. Het doel is dat de kinderen hun ouders, broers en zussen informeren 

over wat zij dit schooljaar gaan doen en leren. Tevens is/zijn de 

leerkracht(en) aanwezig om vragen te beantwoorden en draait er een 

presentatie op het digibord met aanvullende informatie. Op deze manier 

kunnen ook broers en zussen in elkaars groep kijken.  

Jullie kunnen zelf besluiten hoe laat jullie komen en weggaan.  

 

Deze week hebben jullie via jullie kind(eren) persoonlijk een uitnodiging 

ontvangen. Graag zien wij jullie op deze middag/avond. 

 



Vrije dag groep 1 en 2 

A.s. maandag hebben de kinderen uit groep 1 en 2 een vrije dag. Op deze dag hebben de 

leerkrachten en pedagogisch medewerkers van de peuteropvang een gezamenlijke studiemiddag, 

waarbij het spelend leren en de inrichting van het leerplein centraal staat. 

 

 

Studiedag 

De eerste studiedag van het team is op dinsdag 17 september a.s. Op deze dag zijn alle 

kinderen vrij. 

 

 

Opvang 

De voor- en buitenschoolse opvang is dit schooljaar gestart. De kinderen hebben het naar hun zin. 

Zijn jullie op zoek naar buitenschoolse opvang, zowel vóór als ná schooltijd?  

Neem dan contact op met Kim.  

 

 

Open monumentendag 

De kinderen uit de groepen 7 en 8 doen mee met de open monumentendag   

op vrijdag 13 september die speciaal in Haaksbergen wordt georganiseerd door  

de Historische Kring.  Groep 7 bezoekt de Bonifatiuskerk in de Veldmaat.  

Groep 8 bezoekt de Pancratiuskerk in het dorp.  

 

 

Oud papier 

A.s. zaterdag 7 september wordt er door ouders oud 

papier opgehaald. 

Ook is het mogelijk om oud papier te brengen tussen 8.30 

en 10.30 uur bij de schuur achter het gebouw.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Loes Haaksbergen organiseert in de week van de opvoeding een super gave, 

interessante avond voor alle ouders, opvoeders, professionals en andere 

geïnteresseerden. Steven Pont komt naar Haaksbergen om alles te vertellen 

over (Mis)Communicatie! 

Steven Pont is misschien wel Nederlands bekendste 

ontwikkelingspsycholoog. Hij heeft columns in het AD, het Parool, J/M en 

Mama. Hij verschijnt regelmatig op televisie en schreef veel boeken, 

waaronder ‘Alle liefde is economie’, ‘Mensenkinderen’ over de 17 

ontwikkelingsgebieden van jonge kinderen en ‘Sociaal vaardig!’ over 

waarom sociaal vaardige kinderen de gelukkigste zijn. 

Misschien wel het belangrijkste aan communicatie is begrijpen wanneer en 

waarom het misgaat. Een luchtige lezing over een niet zo luchtig probleem. 

Het klinkt misschien wat vreemd, maar wanneer we een kind willen 

opvoeden zullen we er eerst voor moeten zorgen dat een kind onze opvoeding ook daadwerkelijk wil 

ontvangen. Anders heeft het er niks aan. We  kunnen actief onderzoeken welke dingen we daarvoor 

beter kunnen doen (en welke we beter kunnen laten...). Daarvoor moeten we eerst een beetje 

snappen hoe relaties functioneren, het brein werkt en wat de rol van taal is. We onderzoeken in deze 

lezing welke mogelijkheden er vanuit de wetenschap zijn om ervoor te zorgen dat een kind zich zoveel 

mogelijk voor onze invloed openstelt. 

 

Wanneer: Dinsdag 8 oktober van 19.30 uur tot 21.00 uur 

Waar: Theater de Kappen, Sterrebosstraat 2 in Haaksbergen 

Aanmelden: Stuur een mailtje naar haaksbergen@loes.nl 

Toegang is gratis! 

 

Eerste Heilige Communie 2020 

 

Ook dit schooljaar gaan we in de Franciscusparochie de Eerste Heilige Communie vieren. Aan deze 

viering gaat het project ‘Over de drempel, Leven in het spoor van Jezus’ vooraf.  

De voorbereiding van dit nieuwe project begint met een overleg van de nieuw te vormen stuurgroep 

op 2 oktober, 15 oktober volgt dan de ouderavond. Het project zal een afwisselend en inspirerend 

gebeuren worden voor kinderen en ouders.  

mailto:haaksbergen@loes.nl


Ook niet-katholieke kinderen en kinderen uit groepen hoger dan groep 4 zijn welkom om deel te 

nemen.  

Kinderen kunnen aan het project meedoen, als één van de ouders op de startavond aanwezig is en 

een hulptaak op zich neemt. Uitgebreide informatie vindt u onder de rubriek ‘Sacramenten/Eerste 

Heilige Communie’ op www.franciscusparochie.nl.  

 

Aanmelden vóór 30 september 2019 

Wij verzoeken u als u en uw kind mee willen doen, u aan te melden via het aanmeldingsformulier op 

onze website www.franciscusparochie.nl  via de pagina van de Eerste Heilige Communie of per mail: 

EHC@franciscusparochie.nl . U kunt daarbij ook aangeven of u in de stuurgroep zitting wil nemen.  

U kunt zich opgeven tot 30 september 2019. 

Pastor Margot Dijkman 

 

Nieuw op de website 

De volgende berichten zijn op de website geplaatst: 

- Flyer Regenboogkoor 

- Uitnodiging deelname Eerste Heilige Communie 

 

 

 

 

 

09 september  Groepen 1 en 2 zijn vrij  

13 september  Open monumenten klassen dag voor groep 7 en 8 

16 september  Inloopavond groepen 1 t/m 8 

17 september  Alle kinderen zijn vrij i.v.m. studiedag 

02 oktober  Start Kinderboekenweek 

08 oktober  Groepen 1 en 2 zijn vrij 

09 oktober  Voetbaltoernooi groep 7 en 8 

17 oktober  Alle kinderen zijn ’s middags vrij i.v.m. studiemiddag 

18 oktober  Officiële opening IKC De Kameleon 

21-25 oktober  Herfstvakantie 

 

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.   
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