Nieuwsbrief juni 2017
Nieuwe leerlingen
In mei zijn de volgende leerlingen bij ons op school begonnen:
Rogier Versteeg in groep 6NC en Louise Versteeg in groep 6 PR.
In de instroomgroep zijn begonnen: Elize Prenkaj, Belle Wispels, Esmee
Heuvink en Roy Samsen.

Nieuwe leerkracht
Mirjam Veltmaat komt per 1 augustus 2017 ons team versterken. Mirjam
is nu leerkracht van groep 8 in Haarle houdt zich tevens bezig het
ICTbeleid.
We zijn blij met de komst van Mirjam. Zij zal zich in de
eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar voorstellen

Avond4daagse.
De avond4daagse is van 13 t/m 17 juni. De aanmeldingen zijn verwerkt
en de kinderen krijgen een bandje en een t-shirtje van school. Er is een
rooster gemaakt met de ouders die meelopen. Ouders krijgen hierover
bericht. We vinden het heel fijn dat dit weer gelukt is om het rooster rond
te krijgen.

21 juni.
Woensdag 21 juni hebben alle kinderen een groepsactiviteit. Informatie
hierover ontvangt u van de leerkachten.

Ouderbedankavond:
Beste ouders, verzorgers
Velen van u hebben zich het afgelopen jaar verdienstelijk gemaakt voor
de school. Dat kan een eenmalige actie zijn geweest, maar het kan ook
zo zijn dat u veelvuldig hebt geholpen. Met al die hulp zijn we ontzettend
blij. Daar willen we u graag voor bedanken!!! We zijn van plan om een
avond voor alle vrijwilligers te organiseren. Denk nu niet: “Ach ik heb maar
1 keer per jaar de handen uit de mouwen gestoken, dus ik voel me niet
aangesproken……..”. Het gaat ons niet om veel of weinig hulp. Het gaat
ons erom dat we graag iedereen bedanken die ons hoe dan ook geholpen
heeft.
Op woensdagavond 28 juni starten we om 19.00 uur met een
gezamenlijke activiteit. Aansluitend is er op school een hapje en een
drankje. De avond wordt rond 22.30 uur afgesloten.
We willen graag weten op hoeveel personen we kunnen rekenen ivm de
catering, dus wilt U dit voor 17 juni doorgeven via de leerkracht of via de
mail directie@rietslenke.nl of we op u kunnen rekenen.
Voor vragen kunt u altijd bij één van ons terecht.
Namens het team van De Rietslenke, Jolande Evers en Hetty Nijenhuis

Billy Brandkraan.
Dinsdag 20 juni komt de brandweer op school. Alle groepen krijgen
informatie over de brandweer en mogen een kijkje nemen in de
brandweerauto.

FEEST
Vrijdag 14 juli houden de juffen van de instroomgroep en van groep 1 en 2
een 'juffendag'.
De kinderen hoeven die morgen geen eten en drinken mee te nemen.

Belangrijke data:
13 t/m 17 juni: Avond4daagse
20 juni: Billy Brandkraan
21 juni: groepsactiviteit
22 juni: voorstelling groep 4JM
26 juni:
Vergadering
schoolforum
27 juni: vergadering MR
28 juni: ouderbedankavond
02 juli: 10.00 uur
Communieviering
05 t/m 7 juli: Kamp groep 8
13 juli: Rapporten
18 juli: Musical groep 8
19 juli: doorschuifochtend
20 juli: afsluitng schooljaar

Ook mogen ze verkleed op school komen.
We hopen op een feestelijke dag!
Vrolijke groetjes,
Juf Marian, juf Ellen, juf Ilse, juf Anne, juf Babet, juf Marlies, juf Yvonne en
juf Ellen

PO-front in actie.
Volgende week ontvangt u hierover meer informatie. Houdt u er vast
rekening mee dat dinsdag 27 juni de school een uur later begint.

HELP HELP HELP
We zoeken nieuwe overblijfouders en verkeersbrigadiers.
Wie komt ons helpen?
Vooor informatie kunt u terecht bij Jeannette Altena en Dianne Scheppink
voor het overblijven
en bij Joyce Nij Bijvank voor het brigadieren.

Team Rietslenke
Ingekomen stukken:
De actie Samenloop voor Hoop heeft ons gevraagd het onderstaande
onder jullie aandacht te brengen.
In Juni organiseren wij als vrijwilligers een Samenloop voor Hoop om
zoveel mogelijk geld bijeen te brengen voor wetenschappelijk onderzoek.
De samenloop is een prachtig lokaal wandelevenement waarbij teams in
estafettevorm 24 uur lang over de evenementenweide wandelen. De 24
uur staat symbool voor de voortdurende strijd tegen kanker.
Tijdens de Samenloop laten we zien dat er hoop is en wordt het leven gevierd. Naast allerlei
optredens, een gezellige braderie en veel activiteiten voor kinderen is er een speciale
Kinderloop. Met deze korte wandeling van 24 minuten kunnen kinderen zich ook inzetten
voor het goede doel. Ze organiseren vooraf acties om geld in te zamelen en krijgen aan de
start een mooi een paars Samenloop-shirt.

Wij hebben als school ook aandacht besteed aan deze actie en
meegedaan middals de kidsrun. Kinderen kunnen ook meedoen aan de
kinderloop. Op school worden hiervoor flyers uitgedeeld.

Aan de kinderen en hun ouders/verzorgers in
groep 3,
Houdt uw zoon of dochter ook zo van dansen?
Dan nodigen wij hem of haar uit om met ons mee te dansen op ons
sprookjesconcert speciaal voor de basisschooljeugd
op 2 juli om
14.00 uur in het Openluchttheater.
Dit concert wordt gegeven door alle geledingen van onze vereniging. Het
orkest, het leerorkest, de majorettes en de slagwerkgroep.
Als het je leuk lijkt om mee te doen met dit concert mag je 2x komen mee
oefenen op 14 en 21 juni met onze majorettes op woensdagavond
van 17.00 uur tot 17.45 uur in d’Oale Bleekeaan de PC Stamstraat 19 in
Nijverdal.
Opgeven kan via de mail bij onze secretaris: Jellie Wermink

secretariaat@kswmuziek.nl
We zien jullie graag op de repetitie en neem je vriendjes of
vriendinnetjes maar gezellig mee.
Hartelijke groet,
Muziekvereniging KSW

“Samen maak je je eigen kerk”
Zaterdag 17 juni 2017 worden er in de kerk workshops gehouden met
het thema “Samen maak je je eigen kerk”.
We beginnen om 19.00 uur.

