Nieuwsbrief 2 - april 2017
Woensdag 19 april is de dag tegen pesten.
In alle groepen zal hier aandacht aan besteed worden.
In het stukje onderwijskundig nieuws op de website vindt u extra informatie.
Vrijdag 21 april Koningsspelen.

Hierbij het programma voor deze dag.
08.30:
iets

Kinderen komen op school en ontbijten in de eigen klas.
Ze brengen het ontbijt zelf mee en de school zorgt voor
extra’s.

09.30:
samen
hebben.

We starten met een warming-up. De kinderen gaan
dansen, het is dan leuk om wat supporters te
(Hulpouders dan ook graag aanwezig)

09.45:
eigen

De kinderen van de groepen 1 t/m 4 gaan terug naar de
klas. Aansluitend starten ze met de sportdag op het plein.
Kinderen van groep 1 t/m 4 nemen hun eigen eten en
mee naar school (dit is voor in de pauze)!!!!

drinken

De kinderen van de groepen 5 t/m 8 gaan terug naar de klas. Rond 10.00uur gaan ze met de eigen
groep op de fiets naar het sportpak van de hockeyclub (HCHN) en hebben daar de sportdag. De
leerlingen van groep 5 t/m 8 moeten dus op de fiets naar school komen!
10.45: pauze
11.00: Start groepen 1 t/m 4 weer met de spelletjes.
12.00: Einde sportdag groepen 1 t/m 4. De kinderen hebben ’s middags gewoon vrij,
De kinderen van groep 5 t/m 8 lunchen op de hockeyvelden. Wilt u zorgen voor voldoende eten en
drinken voor uw kind.
14.15 Einde sportdag groepen 5 t/m 8. De kinderen fietsen vanaf het sportpark zelfstandig naar huis
of worden daar opgehaald.

Mededelingen team.
Het gaat gelukkig de goede kant op met de langdurig zieke leerkrachten.
Clarisca Mecking werkt momenteel op therapeutische basis in groep 2M en groep 6 NC. Zij zal na de meivakantie weer volledig
aan het werk gaan.
Lisette Wennemers is met enige regelmaat op school. Zij staat voorlopig nog niet voor de groep.
Jessica Spoler is weer begonnen op 10 april. Haar zwangerschapsverlof ivm de geboorte van haar zoontje Joep zit er op. Zij
werkt op maandag en dinsdag. Op woensdag neemt ze ouderschapsverlof op. Woensdag t/m vrijdag blijft Sandra Gottemaker
de groep draaien.

Ingekomen mail
Beste Ouders,
Graag willen we onze bezorgdheid uitspreken over de betrokkenheid van ouders op school.
Onlangs, zijn er meerdere malen oproepen gedaan om vrijwilligers te werven, denk aan het
brigadieren, overblijven, ouderraad en overige activiteiten. De reacties blijven echter uit!!! Dit, terwijl
we een grote school zijn met 350 leerlingen!!!
We willen laten weten, dat wij als ouders erg teleurgesteld en bezorgd zijn hierover. Als we spreken
vanuit het overblijven, dan willen we de kinderen graag wat bieden. Dit mag ook….maar kan alleen als
meer ouders zijn die zich hiervoor willen inzetten. Opa’s Oma’s Ooms, Tantes het maakt niet uit.
Misschien samen met anderen afspreken om het samen te doen, de ene week de ene en de andere
week de ander, verdeeld over 40 schoolweken, betekent dit 20 keer per jaar. Hebben we dat echt niet
voor elkaar over, we willen toch allemaal graag dat onze kinderen veilig en prettig kunnen overblijven
en dat ze veilig kunnen oversteken.
Ten aanzien van alle activiteiten vragen wij ons af….. Hoe moeten we verder….(zonder of met te
weinig hulp zou het kunnen betekenen dat leuke activiteiten straks niet meer kunnen doorgaan….) We
hopen dat een ieder goed en kritisch na gaat denken over zijn/haar mogelijkheden om zich in te zetten
voor de eigen kinden maar ook voor anderen.
Wees een voorbeeld in deze maatschappij waarin de woorden “geen tijd”, “te druk”, of “geen zin”
steeds makkelijker gebruikt worden.
Namens enkele bezorgde ouders.
De oudervereniging deelt deze mening en is ook dringend op zoek naar nieuwe leden. Mocht u
interesse hebben neem dan contact op met Kim Broekmate (vader van Merle in groep 7 en Floris in
groep 4M) of met een van de leerkrachten.

Samenloop voor Hoop
Wij als commissie samenloop zijn erg trots op jullie leerlingen.
De opbrengst van de mobieltjes is op dit moment, €110,95.
Een geweldig mooi bedrag.
Er mogen ook lege cartridges ingeleverd worden. Deze moeten wel verpakt zijn in een plastic zakje.
Dit geldt ook voor grote Cartridges.
Alles wat niet in de box kan, kan op school ingeleverd worden.
Namens de organisatie van Samenloop voor hoop

De ‘Sportmobiel’ is er weer klaar voor!
In de maanden april, mei, juni en juli is sportbuurtwerk van Stichting De Welle weer te
vinden in de gemeente Hellendoorn. Deze periode gaat het sportbuurtwerk op de
woensdagmiddagen de wijken in met de ‘Sportmobiel’!
Kinderen in de leeftijd van 5 t/m 14 jaar kunnen vrijblijvend gebruik maken van de
sportmaterialen uit de ‘Sportmobiel’ De ‘Sportmobiel’ beschikt over voetballen,
tennis- en badmintonrackets, basketballen, hockeysticks en nog veel meer. Bij mooi
weer staat er ook een luchtkussen, waar de jeugd zich mee kan vermaken.
Sportbuurtwerk stimuleert met deze wekelijks terugkerende sportactiviteit het buiten
spelen in de gemeente Hellendoorn. Wil jij op een laagdrempelige manier in contact
komen met diverse sport en beweegactiviteiten?
Waar en wanneer is de sportmobiel te vinden?
Kruidenwijk:
De sportmobiel is te vinden op het grasveld aan de Morgenster.
Woensdag 12 april, 3 en 24 mei, 14 juni en 5 juli!
Groot Lochter:
De sportmobiel is te vinden op het teerveld aan de Beethovenlaan.
Woensdag 19 april, 10 en 31 mei, 21 juni en 12 juli!

De Blokken:
De sportmobiel is te vinden in het Blokkenpark.
Woensdag 26 april, 17 mei, 7 en 28 juni en 19 juli!

Op locaties is de sportmobiel te vinden vanaf 14.00 uur tot en met 16.30 uur.
Doe jij ook mee?Lijkt het je leuk om (laagdrempelig) te sporten of wil jij je
vrienden/vriendinnen wel eens uitdagen voor een potje tennis, voetbal of basketbal?
Dan is dit je kans…..
We zien jullie graag verschijnen op de bovenstaande data!

Wil jij meer informatie ontvangen over de sportmobiel of heb jij een vraag? Neem dan
contact op met sportbuurtwerk van Stichting De Welle: Michel Zink 0646540025 m.zink@stichtingdewelle.nl
Gemeente Hellendoorn
Beste ouders en/of verzorgers,
De gemeente Hellendoorn is “Sportgemeente van het jaar 2016” geworden en daar
zijn we enorm trots op!
Sportgemeente van het jaar, dat zijn we samen. Want zonder de gezamenlijke
inspanning van verenigingen, organisaties en personen op het gebied sport en
bewegen zou er niet zo’n uniek en gevarieerd sportklimaat zijn in de gemeente
Hellendoorn. Bovendien ligt het percentage inwoners van Hellendoorn dat lid is van

een vereniging landelijk gezien erg hoog!
Wij willen de titel ‘Sportgemeente van het jaar 2016’ zoveel mogelijk uitdragen.
Omdat de basisschoolleerlingen ook hebben bijgedragen aan dit succes en
daarnaast aanstaande vrijdag allemaal mee gaan doen aan de Koningsspelen,
krijgen zij als blijk van waardering een rugtasje! Op donderdag 20 april wordt aan
iedere basisschoolleerling een rugtasje van de Sportgemeente van het jaar
uitgereikt!
Wij zouden het waarderen als iedereen dit tasje meeneemt naar de Koningsspelen,
om zo te laten zien hoe trots we zijn op onze titel Sportgemeente van het jaar!
Sportieve groet,
Gemeente Hellendoorn, Sportgemeente van het jaar 2016!

We wensen iedereen hele fijne paasdagen!!
Team de Rietslenke

