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’t Kuierjournaal
14e jaargang no. 2: 13-09-19

Studiedag
Komende woensdag hebben de kinderen
geen school in verband met een studiedag
voor alle leerkrachten. Deze dag gaan we
onder begeleiding van Margreeth Mulder
kijken hoe we er voor kunnen zorgen dat
we nog meer actieve en betrokken
leerlingen krijgen.

Klassenavond
Afgelopen maandag waren in verband met
de klassenavond een groot aantal ouders
op school aanwezig om van de
leerkracht(en) te horen hoe er dit
schooljaar in de groep(en) van uw
kind(eren) gewerkt wordt en op welke
wijze we het beste met elkaar kunnen
overleggen en samenwerken. Fijn dat er,
ondanks de voetbal, nog zoveel betrokken
ouders waren. Daarentegen jammer dat
ook een aantal ouders onafgemeld niet
aanwezig waren. Misschien hebt u het
bericht hierover in ’t Kuierjournaal gemist
of bent u het vergeten? Helaas, maar dan
zien wij u waarschijnlijk een volgende keer
wel, want u vindt het toch ook belangrijk
in het belang van uw kind(eren) om met
ons in gesprek te zijn en samen te
werken?!

Wijzigingen
*Keano Kreijkes, de Eusinkweg 9, 7467 PH
in Notter

*Ramone Wolterink, (gr. 5),
Kalanderstraat 19a, 7461 JL Rijssen, tel.
06-29514304

Openingsviering
Vandaag hebben we op school een
openingsviering. Liedjes en gebeden
gaan over samen spelen, werken en
leren. Nieuwkomers worden welkom
geheten en alle groepen presenteren hun
poster in het kader van de afsluiting van
gouden weken.

Nieuw meubilair
Donderdag 19 september krijgt groep 8
nieuw meubilair. Het oude meubilair
gaan we deels nog weer gebruiken in
andere groepen door het meubilair te
demonteren. Hiervoor hebben we echter
een paar klussers nodig. Wie zou ons op
dinsdagavond 24 september willen
komen helpen? Graag aanmelden bij
Henri Raanhuis.

Zonnebloem meten
Voor de zomervakantie hebben we aan
de kinderen zonnebloempitten
uitgedeeld. Kinderen die een grote
zonnebloem hebben gekweekt kunnen
meedoen met een wedstrijd. Informatie
hierover is te vinden op
www.opgewektrijssen.nl/2019scholen.
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Kinderpostzegels
Woensdag 25 september gaan weer veel basisschoolkinderen uit groep 7 en/of 8 op pad voor
de Kinderpostzegelactie. Ook de leerlingen van groep 7 van onze school doen mee met deze
actie. Met de verkoop van kinderpostzegels, maar ook andere leuke producten zoals een
theepakket, blikjes met vrolijke Pluk van de Petteflet-pleisters, een shopper maar natuurlijk
ook kaarten voor de feestdagen, halen kinderen geld op voor kinderen die een steuntje in de
rug kunnen gebruiken. Onze leerlingen van groep 7 krijgen deze dag om 12 uur vrij. Dit is de
officiële startijd voor alle scholen. Jongens en meisjes veel succes!

Her controle hoofdluis
Aanstaande maandag is er een her controle op hoofdluis. Wilt u eraan denken de haren van de
meiden niet te vlechten en spaarzaam te zijn met gel? Dat vergemakkelijkt de controle.
Alvast bedankt daarvoor!

Nieuws van ‘t Honk
Ook voor de Smurfen van het Honk is weer een leuke variatie aan activiteiten samengesteld.
Wil jouw kleine smurf ook graag mee doen aan deze activiteiten, geef je dan op door je aan te
melden via : smurfen.thonk@gmail.com .
Voor het lidmaatschap betaal je € 7,50 per jaar wat je kunt overmaken op rekeningnummer
NL08ABNA 0595.221.807 tnv ’t Honk. Vermeld hierbij duidelijk de naam en schoolgroep van uw
kind.
Programma Smurfen groep 3 en 4

2019-2020

Begeleidsters: Eva, Ingrid en Kim

25 september knutselmiddag in het Honkgebouw
30 oktober
Glow Golfen Enschede
27 November Sinterparkfeest
22 januari
Film Parkgebouw
19 februari
Bounz Deventer
11 Maart
Kinderyoga /gym Huttenwal
8 April t
Kukelnest Goor
20 mei
Eindactiviteit
Lijkt het je leuk om samen met ons mee te helpen de kinderen een leuke middag te verzorgen,
meld je dan bij 1 van ons, we kunnen de hulp goed gebruiken!
Eva, Ingrid en Kim

Het volgende Kuierjournaal verschijnt op vrijdag 27 september
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