Activiteiten dag 2022 (19 mei)
De afgelopen 2 jaar hebben we een streep moeten zetten door
tal van activiteiten. Nu vrijwel alle maatregelen verleden tijd zijn
en er gelukkig veel meer kan vindt het Haaksbergs Onderwijs
Overleg (H2O) het tijd voor een feestje voor alle leerlingen. Dit
‘feestje’ vindt voor onze school, samen met ‘Op den Akker’ en de
‘Pius-X’ school plaats op donderdag 19 mei. Het wordt een
ochtend met diverse activiteiten verdeeld over de drie scholen.
Voor de groepen 1-2 vindt dit plaats op de Pius-X school, voor
groep 3, 4 en 5 bij ‘Op den Akker’ en voor groep 6 t/m 8 op onze
eigen school. De leerlingen van groep 1 t/m 5 worden met de bus
naar de locatie gebracht en aan het eind van de ochtend ook
teruggebracht. Wel vragen wij de ouders ervoor te zorgen dat de
leerlingen om 8.25 op school te zijn, zodat de bus om 8.30 uur kan vertrekken!! Deze ochtend zijn op de
verschillende locaties allerlei workshops, zoals o.a. sieraden maken, dans, expressie, muziek maken, popscool,
amulet maken, robot en programmeren, tafeltennis en handletteren. Alle leerlingen nemen deel aan 2 verschillende
workshops. Voor in de kleine pauze krijgen de leerlingen drinken en iets lekkers van school.

Afscheid
Onlangs heeft juf Mireille aangegeven dat ze willen stoppen met haar werkzaamheden op bs. Honesch. Twee jaar
lang heeft juf Mireille gekeken of het regulier onderwijs bij haar past. Ze is tot de conclusie gekomen dat haar
hart toch bij het speciaal onderwijs ligt. Per 1 augustus zal ze dan ook terugkeren naar haar “oude” werkplek.
Uiteraard vinden we het erg jammer dat zij ons gaat verlaten, maar wij wensen haar veel succes.

Nieuwe collega
Per 1 augustus starten er twee nieuwe collega’s bij ons op school, te weten: Judith Lubberink en Marion Pelle. Beide
dames komen ons team versterken voor 3 dagen per week. Judith wordt de leerkracht van groep 3 en 4. Marion
wordt de leerkracht van groep 7 en 8. Op dit moment zijn beide nog werkzaam op een andere school van St.
Keender, maar t.z.t. zullen zij zich aan u voor stellen en kennis komen maken met de kinderen.
Voor groep 1/2 gaat eind deze week de vacature uit. Wij houden u op de hoogte van de voortgang.

Bank in de klas
Woensdagmorgen hebben twee medewerkers van de Rabobank, Chantal
Stokkink en Marcel Zaat, een gastles gegeven in groep 5-6 en 7-8. Door
middel van een quiz leerden de leerlingen over de waarde van geld,
sparen, lenen, beleggen enz. Elke groep kon bij het beantwoorden van de
vragen punten/ euro’s verdienen. Een actieve, leuke en leerzame les!!

AdoptIdee

Dit schooljaar doet groep 7/8 mee aan AdoptIdee. AdoptIdee laat leerlingen
uit de bovenbouw de handen ineen slaan met innovatieve bedrijven. Door
kinderen na te laten denken over ‘echte’ innovatie-uitdagingen van
bedrijven komen zij al in een vroeg stadium in contact met IT, innovatie en
daaraan gerelateerde werkgebieden. AdoptIdee heeft als doelen om van
elkaar te leren, het onderwijs te dynamiseren én zogenaamde ‘terminale
serieusheid’ onder ondernemers tegen te gaan. Aan de hand van een
probleemstelling, geformuleerd door de deelnemende bedrijven, bedenken
scholieren in kleine groepen een oplossing en werken dit uit in een concept.
Leerlingen helpen ondernemers aan creatieve oplossingen voor hun complexe vraagstukken en dragen
ondernemers op hun beurt op speelse wijze bij aan het opleiden van de ‘werknemers van de toekomst’. Ga voor
meer informatie naar de website www.adoptidee.nl

Activiteiten ’t Saalmerink
Nu de beperkingen die er door Corona waren achter ons liggen, gaan we ook weer de activiteiten die we
afgelopen jaren met ’t Saalmerink plaatsvonden weer oppakken. In de maand juni gaan alle leerlingen een
moment naar ‘t Saalmerink om samen met de bewoners iets te ondernemen. De oudste leerlingen gaan
bijvoorbeeld met een groep bewoners op een woensdagmorgen ‘naar de markt’. Meer hierover leest u in de
volgende nieuwsbrief.

Avondvierdaagse
In de bijlagen vindt u informatie over de Avond4daagse en tevens het opgaveformulier.

Agenda
Donderdag 19 mei:
Vrijdag 20 mei:
24 en 25 mei:
26 en 27 mei:
Dinsdag 31 mei:
Woensdag 1 juni:
1, 2 en 3 juni:
Maandag 6 juni:
Donderdag 9 juni:
Vrijdag 10 juni:
Maandag 13 juni:
13 t/ 17 juni:

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)

