
 

NIEUWSBRIEF  
17 MAART 2022 

Beste ouders / verzorgers, 

 

Hierbij de nieuwsbrief met daarin informatie over activiteiten, ontwikkelingen en andere leuke dingen 

die op school spelen.  Veel leesplezier!!  

Afscheid meneer Coen 

Dinsdag was meneer Coen voor het laatst 

bij ons op school in groep 6. Juf Annet is 

weer terug van haar zwangerschapsverlof. 

We willen Coen heel erg bedanken voor 

zijn inzet bij ons op school en wensen hem 

al het goeds voor de toekomst. Juf Annet, 

welkom terug op school! 

 

 

 

Workshop ‘Zien en doen’ groep 6 

Vorige week had groep 6 een workshop ‘Zien en doen’. De creativiteit van de kinderen werd 

hierin goed benut!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Boomfeestdag groep 7 en 8 

Groep 7 en 8 hebben gisteren meegedaan aan de Nationale 

Boomfeestdag. De kinderen hebben bomen gepland aan de 

Mozartstraat in Haaksbergen.  

 

 

 

Ridders en jonkvrouwen in groep 1-2 

In groep 1-2 zijn we bezig met het thema Ridders en Jonkvrouwen.  

De klusjesmoeders hebben ervoor gezorgd dat we mooie hoeken hebben kunnen maken waarin  

de ridders en jonkvrouwen heerlijk kunnen spelen.  

Zo hebben we kroonluchters boven de tafels, fakkels aan de muren en glas in lood ramen.  

De kinderen hebben zelf nog zwaarden, helmen, hoeden, 

kettingen, toverstafjes en schilden gemaakt.  

Binnenkort is er een klein ridderfeestje.  

 

 

Geslaagde sportactiviteit - XWALL 

Dinsdag 1 maart kwam Xwall langs bij ons op school om een gastles te geven met de interactieve 

muur. Klokslag 7uur stonden ze klaar bij de gymzaal om alles op te bouwen en voor te bereiden. De 

lessen waren uitdagend en inspirerend voor de kinderen. Het was een keer wat anders dan een 

‘normale’ gymles. Ook hebben de kinderen in deze les nog lasergame gespeeld.  Al met al kijken zo 

wel de kinderen als leerkrachten terug op een gave gymles!  



 

 

Vanuit de Parochie 

Vogelhuisjes maken voor kinderen 

Synode voor ouders 

Franciscusbende 

God zorgt voor bloemen en vogels. Bloemen worden prachtig 

aangekleed. Vogels vinden overal voedsel. Maar wie zorgt er voor een 

mooie woning voor de vogels in de lente, waar zij met hun kinderen 

kunnen wonen? Dat gaan wij doen! 

 

Zaterdag 26 maart kunnen kinderen onder deskundige begeleiding van 

mijnheer Leferink tussen 14.00 en 16.30 uur vogelhuisjes maken op het 

erf aan de Eibergsestraat. Voor gereedschap en materiaal wordt gezorgd. 

Ouders van kinderen, die op de basisschool zitten, nodigen uit voor een geloofsgesprek in het 

kader van de synode, die de paus heeft uitgeroepen. Pastor Frank de Heus en de stuurgroep van 

de Franciscusbende begeleiden het gesprek. We zorgen voor gezelligheid, een hapje en een 

drankje en gaan met elkaar aan de praat aan de hand van vragen als: ‘Wat kan de kerk doen om je 

een thuisgevoel te geven?’, ‘Wat maakt het leven de moeite waard? Waar word jij enthousiast 

van?’, ‘Hoe moet de kerk er voor kinderen en jongeren uitzien?’, en nog veel meer. Een verslagje 

van het gesprek sturen we in voor de synode, maar we voeren het gesprek met name voor 

onszelf. Plaats van handeling: De grote zaal van de Bonifatiuspastorie op maandag 28 maart van 

20.00 tot 21.30 uur.  

Geef bij je opgave aan voor welke activiteit en met hoeveel personen je komt: 

franciscusbende@franciscusparochie.nl .  
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Nieuwe doeltjes vanuit de OV 

De spaaractie van de plus was een groot succes. 

Met het geld van deze spaaractie (en een 

toevoeging van de OV) konden we doeltjes 

aanschaffen voor de gymzaal. We willen jullie 

ontzettend bedanken hiervoor!  

 
 

Carnaval 

Op vrijdag 8 april vieren wij Carnaval op school. De kinderen mogen deze dag verkleed op school 

komen. Meer informatie volgt snel via de Parro app.  
 

Flessenactie door groep 6 

Een aantal kinderen uit groep 6 heeft vorige week 

donderdag meer dan € 115,- opgehaald door het 

verzamelen en inleveren van lege flessen. De opbrengst 

gaat naar de vluchtelingen uit Oekraïne. Top gedaan 

jongens en meisjes! 

 

 

 

Praktische zaken 

Woensdag 23 maart: Luizencontrole 

4 t/m 8 april: Podiumspektakel groep 4 en 5 

Vrijdag 8 april: Carnaval op school 

Maandag 11 april: Studiedag team, alle kinderen vrij 

Dinsdag 12 april: Handbaltoernooi groep 7 en 8 

Maandag 18 april: Paasmaandag, alle kinderen vrij 

Woensdag 20 en donderdag 21 april: Eindtoets groep 8 

Vrijdag 22 april: Koningsspelen 

25 april t/m 6 mei: Meivakantie\ 

7 mei: Plantjesmarkt op school 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vanuit Veilig verkeer Nederland – Leuk spel! 

Af en toe krijgen wij leuke ideeën, werkvormen of apps binnen vanuit verschillende aanbieders. 

Deze week hebben wij van Veilig Verkeer Nederland als tip het ‘Oversteekspel’ gekregen. Wellicht 

dat het leuk is om hier eens samen met jullie kind(eren) naar te kijken. Je vindt het spel hier: Speel 

het Oversteekspel | Veilig Verkeer Nederland (vvn.nl)  

 

  

https://vvn.nl/oversteken
https://vvn.nl/oversteken


Op de valreep: Vanuit de volleybalvereniging 

 

 

 


