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KALENDER APRIL
5 april
Nationale Buitenlesdag
6 april
Voetbal toernooi groep 3-4
13 april
Voetbal toernooi groep 7-8
14 april
Eieren zoeken gr 1 t/m 8
15 april
Studiedag alle leerlingen vrij
(Goede vrijdag)
18 april
2e Paasdag
20 april
Cito Eindtoets groep 8
21 april
Cito Eindtoets groep 8
21 april
Muziekmarkt groep 3-4
22 april
Koningsspelen
25 april
Start meivakantie t/m 6 mei

KALENDER MEI
11 mei
Luizencontrole
13 mei
Workshops Cardio drums groep
1 t/m 8
16 mei
Vergadering leerlingenraad
23 mei
Afname Cito toetsen
23 mei
Technieklokaal groep 7-8
25 mei
Workshop dans groep 1 t/m 8
13:45 uur optreden voor ouders
26 -27 mei
Hemelvaart + vrije vrijdag

Buitenlesdag
Op 5 april doen wij mee aan de Nationale Buitenlesdag. Leerkrachten in heel Nederland geven deze dag een les buiten. Dat is niet alleen
goed voor de leerprestaties van de kinderen,
maar het is ook nog eens heel leuk!
Koningsspelen
Vrijdag 22 april 2022 worden de Nationale Koningsspelen gehouden.
De groepen 1 t/m 4 gaan bij het Dorpshoes
weer gezellige oud-Hollandse spelletjes spelen. Welke ouders/begeleiders zouden ons van
9.30 - 13.00 uur hiermee willen helpen?
Het zou fijn zijn dat u om 9.30 uur aanwezig
kunt zijn om te helpen met klaarzetten van de
spelletjes. Om 10.30 uur starten de Koningsspelen en gaat u met een groepje kinderen
langs de spelletjes. Om 12.00 uur houden wij
een gezamenlijke Koningslunch. Deze wordt
geheel voor ons verzorgd door de OR. Wanneer
u ons komt helpen, kunt u gezellig mee eten
(dit hoeft niet, u kunt evt. ook om 12.00 uur
naar huis). Na de lunch zou het fijn zijn wanneer een aantal ouders helpen met het opruimen van alle materialen. Aanmelden kan door
een mailtje te sturen naar
r.heusinkveld@oponoa.nl.

De leerlingen van groep 5 t/m 8 gaan naar Borculo. Daar wordt voor alle leerlingen van de
basisscholen de ‘Konings Sport Experience’ georganiseerd. Dit jaar wordt het onderdeel atletiek niet gedaan, maar kunnen de kinderen
kiezen uit verschillende sporten. De Sportfederatie Berkelland organiseert deze dag in samenwerking met de basisscholen. Voor de
leerlingen van groep 5 t/m 8 duurt deze
sportdag tot 14.30 uur. U krijgt van de leerkrachten informatie over het over verloop van
deze dag.

Eierzoekwedstrijd
Donderdagmiddag 14 april vieren we Pasen
met onze jaarlijkse Eierzoekwedstrijd. We
zoeken hiervoor een aantal ouders die 's
ochtends vooraf de paaseitjes en het gouden ei
willen verstoppen. Zowel voor groep 5 t/m 8
(bij het sportveld) als voor groep 1 t/m 4 (bij de

kerk) vragen we 2 á 3 mensen. Aanmelden kan
door een mailtje te sturen naar
r.heusinkveld@oponoa.nl.
Centrale eindtoets groep 8
Op woensdag 20 en donderdag 21 april vindt
de centrale eindtoets voor groep 8 plaats.
Op deze dagen zal er een verschuiving
plaatsvinden voor groep 7. Dinsdag- en
donderochtend krijgt groep 7 les van Juf Fleur
Zij gaan dan naar het lokaal van groep 3-4.
Afscheid juf Ria
Aan het einde van dit schooljaar neemt juf Ria
afscheid van onze school. Wij zullen namens
alle kinderen op donderdag 30 juni voor een
feestelijk afscheid zorgen.
Ook ontvangt u weer een nieuw
inventarisatieformulier met de vraag waar de
wens ligt voor het volgende schooljaar. We
zullen dan voor zowel HVO als GVO lessen
aanvragen vanuit het dienstencentrum. Dit
betekent dat het ondanks het afscheid van juf
Ria wel mogelijk blijft om gebruik te maken van
deze godsdienst lessen.
Schoolvakanties schooljaar 2022-2023
De data van de schoolvakanties voor het
schooljaar 2022-2023 zijn goedgekeurd door de
MR. Hierbij komen ook nog een aantal
studiedagen, maar deze zijn op dit moment nog
niet bekend. Zodra deze ook bekend zijn zullen
wij u hiervan op de hoogte brengen.

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
2e paasdag
Meivakantie
Hemelvaart + vrije dag
Pinksteren
Zomervakantie

22okt – 30 okt
24 dec – 8 jan
25 feb – 5 maart
10 april
22 april – 7 mei
18 + 19 mei
29 mei
8 juli – 20 aug

Vanuit de leerlingenraad
Wauw!! We hebben namens de school een
knutselpakket gewonnen voor het maken van
de mooiste en fruitigste complimenten. Het
knutselpakket is door de leerlingenraad
geschonken aan de middagen voor thematisch
werken. Hierdoor kunnen alle leerlingen van
school er gebruik van maken.
Maar er is nog een prijs gewonnen door de
leerlingen van school. Door het maken van
prachtige fruit creaties. Zie
hiervoor de foto’s op mijn
album en ons facebook
bericht.
Daarmee hebben we als
school white boardjes
gewonnen, deze komen
goed van pas tijdens de
reken- en taal lessen!
Mailadressen
Binnen stichting oponoa wordt er gewerkt aan
nieuwe mailadressen. Dit betekent dat een
aantal leerkrachten binnen onze school een
nieuw mailadres heeft gekregen. De ‘oude’

mailadressen zijn nog in werking, maar dit stopt
t.z.t. Hieronder een overzicht van nieuwe
mailadressen:
r.heusinkveld@oponoa.nl Juf Roos
c.lammertink@oponoa.nl Juf Chantal
f.oudenijhuis@oponoa.nl Juf Fleur
m.groothuis@oponoa.nl Juf Michelle
a.grobbee@oponoa.nl Juf Alice
Het mailadres van juf
Anouk is nog niet
gewijzigd. Dit is nog
anouk@vdlugtschool.nl.
Sneltesten
Het advies om 2x per
week te testen met
zelftesten, komt te
vervallen. Deze week zullen we voor het laatst
aan alle kinderen van groep 5 t/m 8 de
zelftesten uitdelen.
Zelftesten blijven wel beschikbaar voor de
leerlingen en het personeel.
Wilt u zelftesten blijven ontvangen voor uw
kind, wilt u dit dan doorgeven via het
mailadres: a.grobbee@oponoa.nl
U ontvangt dan op aanvraag testen, zoals nu
ook het geval is voor de leerlingen.
Online lessen
Nu alles weer gewoon is geworden hebben we
besloten om te stoppen met online lessen voor
de leerlingen die ziek thuis zijn en/of in
quarantaine zitten.

We richten ons weer volledig op de
groepsactiviteiten en het fysiek lesgeven in de
groep.

Wij hopen dat de Koelkastposter bijdraagt
aan een positieve en open communicatie
thuis.

Kwink
Kwink brengt vier keer per schooljaar de
koelkastposter uit. Speciaal voor ouders en
kinderen.

De poster kunt u vinden in de bijlage bij
deze nieuwsbrief.

De Koelkastposter brengt ouders met kinderen in gesprek
Rondom de woorden ‘Kwink Koelkastposter’
staat in een aantal spreekwolkjes het thema
van elke les kort samengevat.’ Dan weet u
als ouder waar uw kind het op school over
gehad heeft en kunt u hen daar ook naar
vragen.
U ziet ook allemaal afbeeldingen van ‘apenkoppen’ op de poster, met daaronder de
emotie die bij de uitdrukking hoort. Die
emoticons bieden de mogelijkheid om met
de kinderen over hun en uw emoties te praten.
Onder de kopjes ‘Samen bespreken’ staan
drie stellingen. Hoe wordt daar thuis over
gedacht?
En omdat sociaal-emotioneel leren (want
daar is de methode Kwink voor) meer is dan
alleen praten, vindt u ook een aantal doeopdrachten op de poster. Die passen bij de
thema’s van de lessen.

Luizencontrole
Na de meivakantie starten we de luizenconrole weer op. Dit zal zijn op woensdag 11
mei. Wilt u deze dag rekening houden met
gel, vlechten en kunstwerken in haren.

stem laat horen. Uw meningen, ervaringen
en/of opmerkingen nemen wij mee naar de MR
vergaderingen. Mede daarom is uw aanwezigheid bij bijv. een borrelavond van belang.
Hopelijk zien wij u bij een volgende borrelavond.

Wanneer er luizen worden gevonden wordt
u hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht.

Vergadering:
Dinsdag 5 april om 19.30 uur is de eerst volgende MR vergadering, tijdens het open gedeelte zullen we de borrelavond gaan evalueren en parro gaan bespreken.
Mocht u aan willen sluiten tijdens het open
gedeelte van de MR vergadering dan bent u
van harte welkom!

Een bericht vanuit de MR
Donderdag 24 maart heeft de MR borrelavond
plaats gevonden. Ondanks de lage opkomst
was het een gezellige en nuttige avond. Onder
het genot van een hapje en drankje hebben we
met de aanwezige ouders gebrainstormd over
door de ouders ingebrachte onderwerpen.

Nieuwe leerlingen
Vanaf maandag 14 maart is Makar Sandulenko
bij ons op school gestart in groep 5.
Makar is afkomstig uit Oekraïne en zal de
komende periode bij ons op school zijn. Wij
wensen hem een hele fijne tijd bij ons op
school!

Onderwerpen die o.a. aan bod kwamen waren:
lestijden, pauzes, bewegend leren, inzet & stabiliteit van de leerkrachten en groepsindelingen. Daarnaast is er instructie gegeven over het
communicatiesysteem Parro. Na de meivakantie zal er gestart worden met Parro. Hierover
krijgt u t.z.t. meer informatie.

In groep 1 zal Wesly Bos in april starten. Hij
wordt dan 4 jaar! Gefeliciteerd en welkom bij
ons in de groep.

Wij als MR oudergeleding vertegenwoordigen u
als ouder, daarom is het van belang dat u uw

