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Nieuwsbrief mei – 2017-2018
Agenda
mei
4
5
10+11
14
15+16
21
22
23
24
29
30

Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Hemelvaart
Luizencontrole
Oud papier inzameling
2e Pinksterdag
Schoolreisje (gr. 1 t/m 7), groep 8 vrij
Studiedag
Verkeersexamen, praktijk (gr. 7)
Techniekochtend (gr. 7-8)
Stakingsdag

juni
4
4 t/m 8
5+6
8 t/m 15
11
11 t/m 13
18
21
27
28
29

Zwemles groep 5-6
Avondvierdaagse
Oud papier inzameling
Groep 1-2 vrij
Groep 3-4 vrij
Kamp groep 8
Afsl. Muziek van de Toekomst (3-4)
Kindgesprekken
Studiedag
Schoonmaakavond
Afsl. Muziek van de Toekomst (5-8)

Dodenherdenking in Neede
Op 4 mei worden in Neede de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht.
De herdenking vindt plaats bij het herinneringsmonument op de Drostenkamp (Needse Berg), hier
wordt een krans gelegd ter nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers. Aanvang 19.40 uur.
Leerlingen worden uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
Dit jaar verzorgen leerlingen van onze school een deel van het programma. Zo zal er een gedicht
voorgedragen worden en zullen ze assisteren bij de kranslegging.
Luizencontrole
Na de vakantie zullen de leerlingen van onze school weer gecontroleerd worden op luizen. Dit
gebeurt in de eerste week na de vakantie.
Papiercontainer
Op 15 en 16 mei staat de container weer bij de school! Doet iedereen weer mee? Bedankt namens
de kinderen.

Verkeersregelaar Borculoseweg
We willen Wendy Bruntink enorm bedanken voor haar inzet de afgelopen maanden. Ze stond iedere
week aan de Borculoseweg klaar om, samen met de verkeersregelaar van de gemeente, de kinderen
veilig over te laten steken. De gemeente heeft ervoor gekozen om na de meivakantie te stoppen met
de verkeersregelaar. Het was in ieder geval zeer prettig dat de gemeente dit in de donkere maanden
van het jaar zo geregeld heeft. Wendy, nogmaals bedankt!
Wij heten van harte welkom……
Thaïsa, zij begint in mei in groep 1A. We wensen haar veel plezier op onze school.

Schoolreisje op dinsdag 22 mei .
De kinderen van groep 1a, 1, 2, en 3 gaan naar Dolle Pret in Almelo.
We vertrekken om 8.30 uur vanaf de parkeerplaats bij het voetbalveld van SP Neede aan de
Fazantweg. De bus kan niet bij onze school komen en we hebben een instapplaats gezocht waar we
geen last hebben van de verkeersoverlast op dit moment.
De bus staat er vanaf 8.25 uur, we willen graag om 8.30 uur in de bus zitten en vertrekken.
Om ongeveer 15.00 uur komen we op deze plek terug.
De kinderen krijgen patat, een ijsje en drinken. Het is niet
toegestaan om binnen eigen spullen op te eten. Ze mogen
gerust snoep en drinken meenemen, maar het kan alleen op
de heen- en terugreis worden opgegeten.
Wilt u tasjes voorzien van een naam?
Eventueel een setje schone kleren, voor kleine ongelukjes
kan handig zijn!
Geen geld meegeven, de kinderen kopen hier niets zelf!

De kinderen van groep 4 t/m 7 gaan naar Burgers’Zoo.
We vertrekken om 8.30 uur vanaf de parkeerplaats bij het
voetbalveld van SP Neede aan de Fazantweg. De bus kan niet bij
onze school komen en we hebben een instapplaats gezocht waar
we geen last hebben van de verkeersoverlast op dit moment.
Om ongeveer 17.00 uur komen we op deze plek weer terug.
De kinderen krijgen tussen de middag patat en drinken. Geef uw
kind a.u.b. niet teveel geld mee.
Kinderen van groep 4 lopen de gehele dag onder begeleiding van
een leerkracht.
Kinderen van groep 8 hebben vrij op dinsdag 22 mei!

Studiedag
Op woensdag 23 mei is er een studiedag gepland. Alle leerlingen zijn vrij. Deze dag zullen de
volgende onderwerpen centraal staan: de formatie en het jaarplan voor 2018-2019.

Verkeersexamen (gr. 7)
Voor het praktijkexamen zijn de fietsen van de kinderen gecontroleerd. Uw zoon/dochter weet of de
fiets goedgekeurd is. Op donderdagochtend 24 mei is het praktijkexamen. Elke school verzorgt een
post langs de route. Hiervoor hebben 2 ouders zich aangemeld.

Techniekochtend (gr. 7-8)
De kinderen van groep 7 en 8 hebben dinsdagochtend 29 mei de vierde en laatste techniekochtend.
Deze wordt verzorgd door BTO Berkelstreek in Borculo. We gaan op de fiets. We vertrekken om 8.30
uur bij school.

30 mei regionale stakingsdag
De afgelopen periode zijn er verschillende regionale stakingsacties geweest in het primair onderwijs.
Het doel hiervan is een eerlijk salaris en een lagere werkdruk. Op het gebied van de werkdruk ligt er
een werkdrukakkoord. Deze was ook hard nodig, maar is onvoldoende om recht te doen aan de
werkdruk die men ervaart..
Op het gebied van salarissen komt de regering niet tegemoet aan de eis van 900 miljoen euro. Voor
het loon is slechts 270 miljoen euro beschikbaar. Het gat dichten tussen salarissen in het primair
onderwijs en voortgezet onderwijs is belangrijk om werken in het primair onderwijs aantrekkelijk te
maken en te voorkomen dat de huidige leraren een overstap maken naar het bedrijfsleven. Ook is
het essentieel dat de instroom op pabo’s groter wordt om er voor te zorgen dat er ook in de
toekomst genoeg leraren zijn om kwalitatief goed onderwijs te kunnen bieden aan alle leerlingen.
Het leraren tekort is een dreigend probleem wat aangepakt dient te worden om ook zo kwaliteit en
continuïteit te waarborgen.
Ook op onze school is er veel steun voor de actie en zullen de leerkrachten staken.
Concreet betekent dit dat de deuren van onze school op 30 mei dicht zullen blijven en uw zoon en/of
dochter niet naar school kan. Er zal op de schoollocatie ook geen opvang worden gerealiseerd.
Natuurlijk begrijpen wij ook dat dit hinder voor enkele ouders kan opleveren in verband met de
opvang van uw kind. Wij verwijzen hierbij graag naar Kinderopvang Humanitas SKE, 0545-293484,
www.skekinderopvang.nl De kinderopvanglocatie houdt rekening met extra capaciteit. Tijdige
aanmelding is wel vereist.
De vorige keer konden de leerkrachten ook weer op veel steun rekenen van ouders. Ook nu rekenen
wij weer op uw begrip.
Vanuit stichting Keender ontvangt u nog meer informatie over deze stakingsdag.
Avondvierdaagse
De Avondvierdaagse in Neede is dit jaar van 4 t/m 8 juni. Bij deze nieuwsbrief zijn hierover twee
brieven bijgevoegd. Deze brieven zullen na de meivakantie ook op papier met de kinderen meegaan.
Voorstelling Muziek- en Kunstwijs (gr. 3-4)
Op maandag 18 juni heeft groep 3/4 de afsluiting van Muziek- en Kunstwijs in het Openluchttheater
in Eibergen.
De voorstelling begint om 11.00 uur en duurt tot ongeveer het middaguur. Voor deze ochtend zijn
we op zoek naar ouders die willen rijden. Bij voldoende opgave kunnen we er naar toe. Opgeven kan
bij juf Mirte. Dan graag alvast vermelden hoeveel kinderen er in de auto mee kunnen.
Opbrengst vastenactie
Samen met de Alfrinkschool is er een mooi bedrag opgehaald tijdens de vastenactie. Tijdens de
viering op witte donderdag hebben we de vastenacties doosjes aangeboden. Door beide scholen
samen is er € 733.50 opgehaald. Een heel mooi bedrag. Dank allemaal.

Rabobank actie: Stemmen!
Wij doen mee aan de Rabobankactie Hart voor de Achterhoek. Leden van Rabobank Noord- en OostAchterhoek kunnen stemmen op verenigingen en stichtingen die zij een warm hart toedragen.
Hebt u wel een rekening van de Rabobank, maar bent u nog geen lid, gebruik dan deze link om lid te
worden van de Rabobank: https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-worden/?intcamp=paleden-lidmaatschap&inttype=button-word.lid.van.de.rabobank&intsource=particulieren.leden

Van 22 mei tot en met 6 juni kan ieder lid 5 stemmen uitbrengen op verenigingen
Iedere stem is geld waard en daarvoor hebben wij jouw hulp nodig.
In samenwerking met de oudervereniging hebben we als doel gesteld dat het
geld dit jaar wordt besteed aan de leerlingenraad. Zo kunnen zij daadwerkelijk
enkele ideeën gaan realiseren.
Zeg de actie voort aan familie en kennissen die lid zijn van de Rabobank.
Meer informatie over de actie is te vinden op www.rabobank.nl/noa

Jarigen in mei
02
08
11

Thaïsa
Atilla
Hannah

gr. 1A
gr. 1
gr. 7

15
16
27

Anouk
Tess
Daan

Allemaal een ontzettend fijne verjaardag toegewenst!

gr. 8
gr. 7
gr. 7

Kindernevendienst Moederdag en Pinksteren
Beste Jongens en Meisjes.
Zondag 13 mei is het Moederdag. Dat vieren we ook
in de kerk om 9.00u.
Jullie hebben dan allang een lekker ontbijt voor
jullie eigen moeder gemaakt,
maar in de kerk gaan we het ook hebben over onze
moeder in de hemel, Maria.
Tijdens de viering in de kerk ,gaan wij naar het
Achterhuis en gaan praten, lezen en knutselen over
en voor onze eigen moeder en onze Moeder Maria
in de hemel.
Op zondag 20 mei 10.30u vieren we in de kerk Pinksteren.
We vieren dan dat Jezus na zijn Hemelvaart de apostelen Zijn Geest stuurt
vol wijsheid en kracht.
Net als in de viering van Pasen willen we samen met jullie weer naar het
Achterhuis gaan voor de kindernevendienst.
We gaan het verhaal van
Jezus samen verder lezen
want na Pasen is er nog veel
met Jezus gebeurd.
Verder gaan we samen een
spel spelen en praten over
het pinksterverhaal.
Beide vieringen zijn in de RK
Kerk . Borculoseweg 43 in Neede
Komen jullie ook?
Simone Meijerink

