Bloemstuk geplaatst bij oorlogsslachtoffer
Gistermorgen heeft een aantal leerlingen uit groep 7-8 een bloemstuk gelegd
bij het graf van soldaat dhr. Wilson. Een Engels soldaat die in de 2e
Wereldoorlog voor ons land heeft gestreden en daarbij om het leven is
gekomen. Ook namen ze een kijkje bij de Synagoge, het beeld van Betsy
Frankenhuis. Tot slot werd even stil gestaan bij de Stolpersteine in de
Blankenburg.

Springevent!
Zaterdag 7 mei geven wij in het centrum van Haaksbergen een super tof feest! Diverse springkussens, 4 enorme
stormbanen over bijna 100 meter en een dartvoetbalspel staan voor jullie klaar. Wij zouden het fantastisch vinden
als jullie met z’n allen tussen 12:00 en 17:00 naar het dorp komen om er samen een gezellige en sportieve middag
van te maken. De stormbanen en het dartsvoetbal zijn helemaal gratis! Daarnaast zijn er ook enkele
kermisattracties en zijn lekkernijen en drinken te verkrijgen. Hoe gaaf is het om met je vriendjes en vriendinnetjes
lekker te springen, klimmen en klauteren! Tot dan! (zie ook de bijlage)
Met vriendelijke groeten, organisatie Mei-spektakel & Haaksbergse Ondernemersvereniging

Cito groep 8
Afgelopen woensdag en donderdag waren voor de leerlingen uit groep 8 spannende dagen. Al is enige tijd geleden
al met leerlingen, ouders en leerkrachten besloten welke richting ze volgend jaar opgaan, natuurlijk willen ze ook
bij de toets laten zien wat ze afgelopen jaren geleerd hebben. Dat de leerkrachten alle vertrouwen hebben in een
goede afloop wees wel uit de leuke attentie die bij aanvang voor de leerlingen klaar stond. Nu is het nog een tijdje
in spanning zitten voor de uitslag ……..
Tekst gedicht:
Speciaal voor jou:
Een markeerstift, gebruik ‘m goed
Dan weet je gelijk waar je lezen moet.
Een potlood met een scherpe punt.
Een nieuwe gum, die lekker gumt.
Een stressbal, voor als je knijpen wil.
En je even denkt: ‘Weet ik veel?’.
Kijk dan ook eventjes naar mij.
Herinner dan wat ik zei:
‘Je bent er klaar voor. Ik geloof in jou’.
En wat zegt zo’n Cito nou?
Niets over wie je bent of wat je doet.
Er bestaat dus geen fout of goed.
Doe je best, meer dan dat kan je niet doen.
Dan ben je voor ons al een kampioen!
We zijn sowieso al zo trots als een pauw.
Want wij zien veel meer dan een score in jou!

Koningsdag
We zijn de dag vandaag begonnen met een heerlijk Koningsdag
ontbijt. Daarna zijn we met de hele school lopend vertrokken naar
het sportterrein van de AVH. De leerlingen waren verdeeld over 10
verschillende groepen, met in elke groep de kinderen uit groep 1
t/m 8 verdeeld. Met hun groep mochten ze de hele ochtend
allemaal spellen doen, waarbij niet het winnen maar het
samenwerken (klein en groot) en het spelplezier voorop stond. Na
afloop was er voor alle leerlingen een leuke attentie, een
sleutelhanger. Gezamenlijk zijn we daarna teruggelopen naar
school. Wat een buitengewoon leuke Koningsdag was dit!!
Vrijwilligers van AVH en onze hulpouders, bedankt!

Vervanging juf Ellen
Over een tijdje gaat juf Ellen met zwangerschapsverlof. De komende periode (na de meivakantie) zal zij nog wel op
school aanwezig zijn, echter niet meer voor de klas staan. We zijn erg blij dat vervanging gevonden hebben. Voor
de klas in groep 7-8 staan tot de komende periode:
Maandag: juf Trang en meneer Roel
Dinsdag: juf Trang en juf Babs (Tanner)
Woensdag t/m vrijdag: meneer Niels (Waanders).

Gezinsactiviteit
Heeft u de datum 20 mei al genoteerd? Volgende week ontvangt u meer info over de vossenjacht.
Wij wensen u allemaal een fijne vakantie en tot 9 mei!!

Agenda
25 april t/m 6 mei:
Maandag 9 mei:
Donderdag 19 mei:
Vrijdag 20 mei:
24 en 25 mei:
26 en 27 mei:
Dinsdag 31 mei:
Woensdag 1 juni:
1 t/m 3 juni:
Maandag 6 juni:
Donderdag 9 juni:
Vrijdag 10 juni:
Maandag 13 juni:
13 t/ 17 juni:

Meivakantie
luizencontrole
activiteiten dag
gezinsactiviteit (vossenjacht)
kamp groep 5 en 6
Hemelvaart (vrije dagen)
schoolreis groep 1 en 2
schoolreis groep 3 en 4
kamp groep 7 en 8
2 e Pinksterdag (vrije dag)
Wandelen voor water
Studiedag (leerlingen vrij)
Studiedag (leerlingen vrij)
Avondvierdaagse (groep 1 en 2 vrij)

