
Nieuwsbrief 

 1 april 2022 
 

Goedemiddag, 
 

De 1 april grappen vlogen ons vandaag om de oren. Van heel lekkere koffie/thee, kinderen die niet 

meer praten tegen de juf en kranen die ineens heel raar werkten. De kinderen hebben ontzettend 

hun best gedaan om een grapje uit te halen… en de juffen ook. Wat een plezier!!  

Vanmiddag werd in verschillende groepen gewerkt aan VierKeerWijzer. Mooi om te zien dat hier ook 

weer ouders bij aanwezig waren om te helpen. Ook voor de presentaties die deze week door groep 8 

werden gehouden kwamen veel ouders kijken. Hartelijk dank! 

 

Ik wens jullie, mede namens het team, een fijn weekend toe.  

 

Kim van den Berg 

 

 
Scholenbezoek Raad van Toezicht 

Het scholenbezoek dat gepland stond op 8 april is verplaatst naar 3 juni. 

De Raad van Toezicht van stichting Keender bezoekt jaarlijks een aantal scholen. Dit jaar brengen zij 

een bezoek aan onze school. Zij vinden het belangrijk om zich breed en persoonlijk te laten 

informeren over de scholen. Op deze dag spreken zij met de directie, wordt er een rondleiding 

gegeven door leerlingen en vinden er gesprekken met ouders en het team plaats. Wij kijken ernaar 

uit om hen te ontvangen in onze school en te laten zien hoe wij werken en waar we trots op zijn.  

De kinderraad is momenteel bezig met het uitwerken van een rondleiding aan onze gasten. 

 

 

Activiteitendag H2O 

Vanuit het H2O (HaaksbergsOnderwijsOverleg) wordt er voor alle 

basisscholen in Haaksbergen eenmalig een 

activiteitenochtend/middag georganiseerd. Voor onze school is dat 

op woensdag 18 mei. 

Op deze dag worden er verschillende workshops aangeboden waar 

kinderen uit kunnen kiezen, denk aan kunst, cultuur en sport.   

 

 

Pasen 

Op vrijdag 15 april is er een gezamenlijke Paasviering met alle kinderen en medewerkers binnen ons 
IKC. De viering staat in het teken van respect, eigenheid en delen. De kinderen van de onderbouw 
gaan ’s middags rondom de school eieren zoeken.  
 
 

 

https://basisonderwijshaaksbergen.nl/


Reminder handbalcoach gezocht 

Op dinsdag 12 april staat het jaarlijkse handbaltoernooi voor de groepen 7 en 8 gepland. Groep 7 en 

8 zoeken voor deze dag nog 1 coach. Het gaat er met name om dat de leerlingen op het juiste 

moment op het juiste veld staan, dat er eerlijk gewisseld wordt etc. Het is niet nodig om alle 

spelregels te kennen. 

Opgeven kan bij de leerkrachten via onderstaande mailadressen: 

Tjitske Petersen: t.petersen@keender.nl 

Wendy ten Dam: w.tendam@keender.nl  

 

 

Nieuw op de website 

- Flyer kindercarnaval 

 

 

 

 

   

12 april   Handbaltoernooi 

18 april   2e Paasdag, alle leerlingen vrij 

20 en 21 april  Dia Centrale Eindtoets 

22 april   Koningsspelen, alle leerlingen 12.15 uur vrij 

23 april t/m 8 mei Meivakantie 

17 mei   Schoolreisje groep 1 t/m 8 

18 mei   Activiteitendag H2O 

 

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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