Mei 2017
Belangrijke data:
26 en 27 mei: Hemelvaart. Alle kinderen hebben vrij.
30 mei: Open luchtmuseum groepen 6
1 juni: Voorstelling groep 3 ID
5, 6 en 7 juni: Lang pinksterweekend
8 juni: voorstelling groep 5 Luuk
Nieuwe leerlingen:
In de maanden april en mei zijn de volgende kinderen in de instroomgroep begonnen;
Nathalie Alooijan, Liv Berends, Roos Heuven, Tygo Schellevis en Tess te Wechel. We
hopen dat ze een plezierige, leerzame en fijne tijd op De Rietslenke mogen hebben.
Mededelingen uit de Oudervereniging:
Voor diegene die de ouderbijdrage gespreid betaalt; het 2de bedrag zal begin juni
worden afgeschreven.
De formulieren voor de Kidsrun/Sponsorloop die we houden op vrijdag 2 juni worden
binnenkort uitgedeeld.
De opbrengst van deze sponsorloop gaat voor de helft naar de actie "Samenloop voor
hoop" en voor de andere helft naar de ouderverening om iets exta's voor de kinderen te
kunnen organiseren.
We hopen natuurlijk op een mooie opbrengst.
Informatie vanuit de Medezeggenschapsraad
Middels een kort stukje in de nieuwsbrief willen we u als ouder(s)/verzorger(s) op de
hoogte houden van wat er tijdens de afgelopen MR-vergadering is besproken.
De afgelopen vergaderingen zijn de volgende onderwerpen aan bod geweest; het
overblijven, het vakantierooster, de verkiezingen en de informatie rondom de MR op de
website.
De website is iets aangepast. Informatie rondom de MR is te vinden onder het kopje
‘Ouders’.
De vergaderdata van de MR staan in de kalender op de website.

Afscheid Bas Heerink
Het is bijna zover. De laatste schooldag van Bas Heerink is dinsdag 30 mei.
Hij gaat per 1 juni beginnen bij het ROC. Zoals reeds gemeld neemt René Elzinga zijn
groep over. René is zich nu aan het inwerken.
In zijn groep zullen we hier aandacht aan besteden. (Hoe en wat kunnen we natuurlijk
niet verklappen in de nieuwsbrief)
Langs deze weg willen we Bas heel hartelijk bedanken voor zijn inzet de afgelopen 10
jaar. We wensen hem heel veel succes.
Fiets
Wie weet waar deze fiets is? Een Cortina Lief 20 inch meisjes fiets.
Deze fiets is vanmorgen door een meisje uit groep 2 bij school neergezet en stond er om
3 uur niet meer.
Ze had de fiets afgelopen week pas gekregen.
Weet iemand waar deze fiets is gebleven? Laat het weten op school.

Oproep
Heeft iemand nog plastiektasjes over?
De onderbouw kan ze heel goed gebruiken.
U kunt ze inleveren bij de leerkrachten van de onderbouw.

Bericht vanuit de parochie
Vastendoosjes 2017:
De opbrengst van de vastenactie van de Rietslenke was €743,36!
Een zeer mooi resultaat waarvoor ik jullie hartelijk wil danken.
Jeannette Koopman

Team de Rietslenke

Ingekomen stukken:
Fairtrade gemeente Hellendoorn
Op zaterdag 13 mei wordt de titel fairtrade gemeente uitgereikt aan de gemeente
Hellendoorn.
Het programma wordt ingeleid en toegelicht door Klepperderk.
Een van de onderdelen van het programma is een speciaal lied dat o.a. gezongen kan
worden door schoolkinderen en begeleid wordt met het Carillon.
De tekst van het lied op de wijze van "Au clair de la lune"

Maker Festival Twente
Op 20 & 21 mei staat het Roombeek Cultuurpark in Enschede in het teken van Maker
Festival Twente. Uitvinders, doe-het-zelvers, ambachtslieden, wetenschappers,
kunstenaars en andere makers laten zien wat ze maken en delen hun kennis. Een ware
traktatie waarbij het vooral draait om het doen, leren en beleven! Maker Festival Twente
is een ontmoetingsplaats voor iedereen die geïnteresseerd is in innovatie en techniek.
Om alvast kennis te maken met het fenomeen ‘maker festival’ wordt op woensdagmiddag
17 mei de Mini Maker Fair georganiseerd op het Indië terrein in Almelo. Bedrijven,
kunstenaars en makers presenteren zich waarbij bezoekers het nut en plezier van zelf
dingen ontdekken, bedenken en maken kunnen ervaren. De toegang is gratis. Benieuwd
wat je deze dagen kan verwachten? Bekijk dan de video en de
website:http://makerfestivaltwente.nl/almelo/

Kortingsbonnen Kermis Nijverdal
Van 23 t/m 26 mei is er kermis in Nijverdal. Voor de kermisliefhebbers zijn er
kortingsbonnen beschikbaar via de site www.kermiskorting.nl

