Nieuwsbrief
1 februari 2019
Goedemiddag
Afgelopen maandag heeft de brandweer voorgelezen bij de peuters en de groepen 1 en 2 in kader
van de nationale voorleesdagen. Het was een mooie ervaring voor de kinderen om een echte
brandweerman te mogen ontmoeten.
Maandag werd een team uit groep 8 kampioen bij het Haaksbergse basisschool basketbaltoernooi.
Een team van groep 7 werd verdienstelijk derde. Het was een sportief en geslaagd toernooi.
Twee mooie activiteiten om op terug te kijken.
Deze week zijn in de meeste groepen de laatste Cito toetsen afgenomen. Nu start voor ons de fase
van het bekijken en analyseren van de resultaten. In het rapport, wat jullie op 15 februari ontvangen,
vinden jullie de resultaten. Tijdens de rapportgesprekken gaan we deze met jullie bespreken.
Ik wens jullie een fijn weekend toe,
Robert Everink

Vakantierooster 2019-2020
In het komende schooljaar hebben de kinderen op onderstaande dagen vakantie:
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
(incl. Koningsdag en 5 mei)
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

19 t/m 27 oktober 2019
21 december 2019 t/m 5 januari 2020
22 februari t/m 1 maart 2020
13 april 2020
25 april t/m 8 mei 2020
21 en 22 mei 2020
1 juni 2020
11 juli t/m 23 augustus 2020

Naast deze vakantie zullen er ook nog een aantal studiedagen ingepland worden. Deze worden aan
het einde van dit schooljaar bekend gemaakt.

Nieuwbouw
Deze week is er weer hard gewerkt op de bouw. Er
zijn dakranden gemaakt, de buitenmuur isolatie is
verder aangebracht, de stelkozijnen zijn gemonteerd,
er is gemetseld en er zijn werkzaamheden in kader
van de installatie uitgevoerd.
Mogelijk hebben jullie gezien dat het groenopschot rondom school is verwijderd en dat de twee
bomen die voor school stonden gekapt zijn. Helaas konden ze niet blijven staan. In de aanleg van het
nieuwe schoolplein zullen er meerdere nieuwe bomen geplant worden.

Vooraankondiging: Carnaval
Op maandag “Rosenmontag” 4 maart vieren wij carnaval op school. Dit is de maandag direct na de
voorjaarsvakantie. Meer informatie volgt.

Gefeliciteerd
Hilde, stagiaire in groep 5, is bevallen van zoon James.
Hierbij wensen wij de ouders Hilde en Jory heel veel geluk toe.

Rapportgesprekken
Volgende week ontvangen jullie een brief met een invulstrookje waarop jullie een voorkeursdag
kunnen aangeven voor de rapportgesprekken op 20 en 21 februari a.s.

Aanmelden nieuwe leerlingen
Ouders van wie hun kind tussen 1 oktober 2019 en 30 september
2020 4 jaar oud wordt, ontvangen in de komende weken een brief
van de gemeente Haaksbergen (incl. de aanmeldingsformulieren),
waarin zij gevraagd worden hun zoon of dochter aan te melden bij
een school naar keuze.
Ook op onze website staan deze formulieren. Willen jullie je zoon of
dochter nu al aanmelden, dan kun je deze formulieren via deze link
downloaden.
Wij hopen dat veel nieuwe ouders kiezen voor ons IKC.
Indien jullie ouders kennen die op zoek zijn naar peuteropvang of een
basisschool, willen jullie hen dan informeren over onze open dag op
21 februari a.s.
En natuurlijk hopen wij dat jullie onze ambassadeurs zijn.

Special Heroes
Gisteren zijn de groepen 6 en 7 gestart met de lessen HipHop dansen in kader van onze
samenwerking met Special Heroes. De kinderen krijgen, i.p.v. gym, HipHop dansles van X-dance. Na
deze lessen kunnen de kinderen gratis deelnemen aan een naschools aanbod. Meer informatie over
X-Dance en hun aanbod in Haaksbergen, vinden jullie op hun website: www.x-dance.nl

Workshop Technology Elektriciteit
Na de succesvolle Workshops Science Vloeistofmengsels komt de volgende Workshop van NatasUnik
Lab er al weer aan. De Workshop Technology Elektriciteit is voor kinderen uit groep 6, 7 en 8.
In deze workshop gaan de leerlingen o.a. ontdekken wat elektriciteit is, wat een stroomkring is en
hoe je aan het einde van de workshop een bewegend beestje kunt maken.

De workshop bestaat in totaal uit 6 lessen, maar je kunt je ook alleen aanmelden voor de eerste 3
lessen of de laatste 3 lessen. De eerste les begint op woensdagmiddag 6 februari om 14.30 uur tot
15.45 uur. De kinderen kunnen zich aanmelden voor de gehele workshop (6 lessen op 6, 13, 20 febr.,
6, 13 en 20 maart), de kosten zijn € 55,00 per kind). Maar de kinderen kunnen zich ook aanmelden
voor de eerste 3 lessen (6, 13 en 20 febr.), de kosten zijn dan € 22,50 per kind. Of ze kunnen zich
aanmelden voor de laatste 3 lessen (6, 13 en 20 mrt), de kosten zijn dan €35,00 per kind.
De Technology lessen vinden plaats in IKC de Kameleon,
Bartokstraat 21 in Haaksbergen. Er kunnen maximaal
14 leerlingen mee doen. Aanmelden voor 5 februari.
Voor vragen en aanmelding mail: NatasUnik@gmail.com.

Nieuw op de website
Op website hebben wij bij ‘Laatste nieuws’ de volgende items geplaatst:
 Woensdagmiddagactiviteiten Kulturhus Haaksbergen
 Vakantierooster 2019-2020
 Nieuwsbrief bibliotheek
 Aanmelding nieuwe leerlingen

5 februari

Tandarts bus ’s morgens aan de van Brakelstraat en
’s middags aan de Bartokstraat
11 februari
Inloop informatieavond speelterrein en inrichting omgeving,
19.00–21.00 uur locatie Bartokstraat 21
13 februari
Haaksbergse voorleeswedstrijd in theater de Kappen
15 februari
Rapport mee naar huis
19 februari
Vrije dag kinderen groep 1 en 2
20 en 21 februari
Rapportgesprekken groep 1 t/m 7 en definitief adviesgesprekken groep 8
21 februari
Open huis 8.30 - 12.00 uur locatie Bartokstraat
23 februari
Oud papier
25 februari t/m 1 maart Voorjaarsvakantie
4 maart
Carnaval

Vragen?
Hebben jullie vragen/opmerkingen over de inhoud van deze nieuwsbrief of zaken aangaande
jullie kind(eren) en/of ons IKC (opvang en school), dan nodigen wij jullie uit deze vragen aan
ons te stellen of jullie opmerkingen met ons te delen.

