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Koningsspelen

Schoolvoetbal

Op 12 april vinden de Koningsspelen weer
plaats. Dit jaar doen we dat samen met
Pius X college en R4D (Rijssen for
Duchenne). Drie jaar geleden hebben wij
ook samen gewerkt met R4D tijdens deze
dag. De bedoeling van de Koningsspelen is
dit jaar, naast veel plezier maken en het
sporten, om ook zoveel mogelijk geld in te
zamelen voor Duchenne spierdystrofie.
Met het geld dat opgehaald wordt,
worden verschillende onderzoeken naar
een genezing ondersteund.
Net als voorgaande jaren vinden de
Koningsspelen voor de groepen 1 t/m 6
plaats op het speelplein met verschillende
leuke activiteiten. De groepen 7 en 8 gaan
weer naar het sportpark. Om er voor te
zorgen dat deze groepen wel betrokken
zijn bij activiteiten van Duchenne, gaan zij
op donderdag 21 maart
rolstoelbasketballen in de Reggehal.
Meer informatie over 12 april volgt nog.
Leerlingen van Pius X zullen deze dag een
aantal activiteiten begeleiden.
Uw kind heeft deze week een
sponsorformulier meegekregen met een
begeleidende brief vanuit R4D.
Het geld moet uiterlijk 8 april bij de
betreffende leerkracht worden ingeleverd.
Met elkaar hopen we dit een geweldige
dag te laten worden met veel plezier en
sportiviteit. We hopen op een mooi
resultaat voor Duchenne!

Op woensdag 20 maart en 3 april is er
weer het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi
en uiteraard doet onze school hier weer
aan mee. De wedstrijden zijn op het
sportpark de Koerbelt. De exacte tijden
waarop er gevoetbald moet worden, zijn
nog niet bekend. veel succes en
supporters zijn van harte welkom!

Lid Raad van Toezicht
De Stichting Katholiek Onderwijs
Twenterand zoekt per 1 augustus 2019
een lid Raad van Toezicht.
Profiel algemeen:
Stichting Katholiek Onderwijs
Twenterand is een stichting met dertien
katholieke scholen in de regio. Kijk
voor meer informatie over onze
stichting op www.skot.nl. Het profiel en
de functie eisen zijn te vinden
op onze website.
Nadere informatie kunt u krijgen bij de
bestuurder, dhr. R.J.M. Benneker 06-30
41 45 80
Uw reactie kan voor 1 april 2019 gestuurd
worden naar: info@skot.nl. We zien uw
reactie met belangstelling tegemoet.
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Carnaval

Vastenactie

Het was vorige week vrijdag weer een
geslaagd carnaval met prins Jort en
prinses Celeste. De hal was feestelijk
aangekleed door leden van de
oudervereniging, kinderen waren prachtig
verkleed, leuke play-back optredens en als
afsluiting lekkere patat. Alaaf!

Proficiat
Op 2 februari is geboren Dieske
Ruiterkamp. Zusje van Naomi uit groep 2.
We wensen de ouders, Hans en Marijke,
en Naomi heeft veel plezier met dit kleine
wondertje.
Daarnaast hebben op 22 februari Thijmen
Rikkert uit groep 2 en Ties er een broertje
bij gekregen. Zijn naam is Tim. Proficiat.
Barry en Kim gefeliciteerd met jullie derde
zoon.

Na carnaval begint op Aswoensdag de
vastenperiode. Deze periode eindigt op
de zaterdag voor Pasen. Vasten is een
voorbereiding op dit feest en is een
periode van inkeer en bezinning, waarbij
er ook extra aandacht is voor onze
medemens. In het kader hiervan gaf
afgelopen woensdag pastor José van den
Bosch de kinderen uitleg over de
vastenactie. Het motto dit jaar is “Even
minderen…voor meer schoon en
bereikbaar drinkwater voor iedereen”.
Water is van levensbelang voor ons
allemaal. Letterlijk. En toch heeft 1 op de
3 mensen niet genoeg om gezond te
leven. Iedere 90 seconden sterft er zelfs
een kind door vervuild water. Daarom
maakt de Vastenactie zich dit jaar sterk
voor schoon en bereikbaar drinkwater
voor iedereen.
Alle kinderen krijgen vandaag een zakje
mee om geld in te verzamelen en deze
mogen ze op Goede Vrijdag, 19 april,
weer meenemen naar school. Het zou
mooi zijn om kinderen te laten nadenken
waarin ze kunnen minderen en de
opbrengst daarvan in het zakje te laten
doen.

Staking
Zoals in het vorige Kuierjournaal al
aangegeven is er op 15 maart een
landelijke stakingsdag in het onderwijs. In
verband hiermee hebben de groepen
1 en 2 deze dag geen school.

Het volgende Kuierjournaal verschijnt op vrijdag 22 maart
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