Wandelen voor Water
Wij gaan Wandelen voor Water!

Wereldwijd heeft de helft van de scholen geen drinkwatervoorziening of toiletten voor de leerlingen. Met
Wandelen voor Water werken wij toe naar een unieke en uitdagende challenge: samen wandelen waarbij
er geld wordt ingezameld voor water en sanitatieprojecten op scholen in Afrika en Azië.
De afgelopen weken hebben de leerlingen kennis gemaakt met het project Wandelen voor Water.
Donderdag 9 juni is het dan zover. Wij gaan een sponsorloop houden om geld in te zamelen voor dit project. De
leerlingen uit groep 1 t/m 4 zullen een wandeling van 3 kilometer maken. De leerlingen uit groep 5 t/m 8 maken
een wandeling van 6 kilometer.
We starten die dag om 9.00 uur. Het zou leuk zijn als u ons uit komt zwaaien!

Afgelopen maandag heeft uw kind het sponsorformulier mee naar huis gekregen. Er kan contant geld
gedoneerd worden of online via het scannen van de QR-code in het Wandelen voor Water
sponsorformulier. Wij hopen natuurlijk dat er een groot bedrag wordt ingezameld!
Wilt u ervoor zorgen het ingevulde sponsorformulier met eventueel contant geld uiterlijk woensdag 15
juni wordt ingeleverd?
Papiercontainer
Aanstaande zaterdag staat van 9.00 uur tot 15.00 uur de papiercontainer weer bij onze school. Via de mail heeft u
het schema ontvangen voor het inpakken hiervan.
Alle data nog even op een rijtje:
Zaterdag 4 juni 2022
Zaterdag 9 juli 2022
Zaterdag 3 september
Schoolreisjes/kamp
De schoolreizen/kampen zijn bijna achter de rug.
Groep 5/6
Vorige week heeft groep 5/6 een geslaagd kamp, mede georganiseerd door studenten van ROC Twente, gehad. Zij
hebben overnacht op school en hebben verschillende activiteiten gedaan, waaronder skiën en survivallen bij het
Rutbeek. Daarnaast hebben zij een bezoek gebracht aan Erve Brooks.
Groep 1/2
Groep 1/2 is afgelopen dinsdag op schoolreisjes geweest naar Megapret in Lievelde. Ze hebben daar heerlijk
binnen en buiten kunnen spelen. Tussen de middag hebben de leerlingen een lekker patatje gekregen en ze zijn
ook nog verwend met een lekker ijsje. Het was een geslaagde dag!
Groep 3/4
Groep 3/4 heeft afgelopen woensdag een bezoek gebracht aan ‘de Spelerij’ in Dieren. We hebben daar erg fijn
gespeeld en een leuke theatervoorstelling bekeken. Tussen de middag mochten we zelf stokbroodjes bakken en

vullen met wat lekkers. Daarna weer even spelen en als afsluiting kregen we een lekker ijsje. De heen en terugreis
in de bus was ook ontzettend leuk , wat hebben we het fijn gehad.
Groep 7/8
Groep 7/8 is afgelopen woensdag op de fiets vertrokken voor een kamp naar Losser. In Losser en omgeving
hebben zij onder andere de volgende activiteiten gedaan: zwemmen, een bezoek aan de Staringgroeve waarbij de
leerlingen zelf op zoek konden naar fossielen en klimmen bij Avatarz. Daarnaast was er natuurlijk ook een bonte
avond. Het kamp wordt vandaag afgesloten met een moordspel en patatje bij Captain Jack in Buurse.
De foto’s van de schoolreizen en kampen vindt u op de groepspagina’s op onze website.
Afscheidsdag
Op vrijdag 8 juli wordt er afscheid genomen van juf Rita, juf Ali, meneer Roel en juf Mireille. Voor de kinderen
worden er op deze dag leuke activiteiten georganiseerd. Vanaf 14.00 uur zijn alle ouders uitgenodigd voor een
hapje en drankje.
Activiteiten ’t Saalmerink
In week 25 en 26 worden er verschillende activiteiten georganiseerd met de bewoners van ’t Saalmerink.
Op woensdag 22 juni brengt groep 7/8 een bezoek aan de markt.
Op vrijdag 24 juni gaat groep 1/2 oudhollandse liedjes zingen met de bewoners.
Op woensdag 29 juni gaat groep 3/4 knutselen (ouders die mee willen rijden met de auto en helpen bij het
knutselen kunnen zich alvast opgeven bij de juffen. Waarschijnlijk vanaf 9.45-11.15)
Op vrijdag 1 juli gaat groep 5/6 appelflappen bakken.
Nieuwe collega’s
Per 1 augustus start er nog een nieuwe collega’s bij ons op school, te weten: Joyce Nijhuis. Zij komt ons team
versterken voor 4 dagen per week.
Joyce wordt de leerkracht van groep 1 en 2. Op dit moment is Joyce nog werkzaam op een andere school van St.
Keender, maar t.z.t. zal zij zich aan u voor stellen en kennis komen maken met de kinderen.
Voor groep 3/4 (per 1 december) gaat eind volgende week de vacature uit. Wij houden u op de hoogte van de
voortgang.

Agenda
Maandag 6 juni:
Donderdag 9 juni:
Vrijdag 10 juni:
Maandag 13 juni:
13 t/ 17 juni:
Vrijdag 8 juli:

2e Pinksterdag (vrije dag)
Wandelen voor water
Studiedag (leerlingen vrij)
Studiedag (leerlingen vrij)
Avondvierdaagse (groep 1 en 2 vrij)
Afscheidsdag

