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     11 juli 2019 

Nieuws uit de school! 

DENKT U ERAAN EEN WIJZIGING IN UW MAILADRES OF ANDERE GEGEVENS AAN ONS DOOR TE GEVEN? 

ZIEK MELDEN VAN LEERLINGEN GRAAG BIJ DE LEERKRACHT (directiemail wordt niet altijd voor schooltijd gelezen) 

Nieuws 

Naast het maandelijkse ‘Nieuws uit de school’ ontvangt u wekelijks ‘Nieuws uit de klas’ van de groep van uw 

kind(eren). 

Veel leesplezier! 

 

Bedankt! 
Het schooljaar zit erop; 6 weken vakantie staan voor de deur. 
Een mooi moment om iedereen te bedanken die, op welke manier dan ook, ons dit schooljaar heeft geholpen.  
 

 

 

 

Continurooster 

Na de vakantie starten we met het continurooster. Alle kinderen moeten dan een lunchpakketje (eten en drinken) 

mee naar school. Ook voor in de kleine pauze ’s ochtends moeten ze iets te eten en te drinken meenemen. 

 Onderwijstijd Pauze Onderwijstijd 

Maandag 8:30 – 12:00 u. 12:00 – 12.30 u. 12:30 – 14:30 u. 

Dinsdag 8:30 – 12:00 u.  12:00 – 12.30 u. 12:30 – 14:30 u. 

Woensdag 8:30 – 12:30 u.   

Donderdag 8:30 – 12:00 u. 12:00 – 12.30 u. 12:30 – 14:30 u. 

Vrijdag 8:30 – 12:00 u. 12:00 – 12.30 u. 12:30 – 14:30 u. 

 

• Groep 1 en 2: donderdagmiddag vrij 

• Groep 1 t/m 4: vrijdagmiddag vrij 

De pauze kan soms ook van 11.45 uur tot 12.15 uur zijn. 
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Laatste schooldag 

Morgen, vrijdag 12 juli, luiden we de vakantie in! 

Er is een vossenjacht en aansluitend gaan we lekker pannenkoeken eten die ouders hebben gebakken; bedankt 

alvast!  

Om 12.00 uur is het dan voor iedereen echt zover: ZOMERVAKANTIE! 

 

Groepsverdeling schooljaar 2019-2020 

 

Op woensdag is juf Danielle 

breed inzetbaar. Dat kan op onze 

school zijn maar ook op een 

andere school van onze 

scholengroep. 

Vakanties en studiedagen 2019-2020 

✓ Herfstvakantie 21 oktober 2019 t/m 25 oktober 2019  
✓ Kerstvakantie 23 december 2019 t/m 3 januari 2020  
✓ Voorjaarsvakantie 17 februari 2020 t/m 21 februari 2020  
✓ Goede vrijdag + 2e Paasdag 10 april 2020 t/m 13 april 2020  
✓ Koningsdag 27 april 2020  
✓ Meivakantie 27 april 2020 t/m 8 mei 2020  
✓ Hemelvaartsdag 21 + 22 mei 2020  
✓ 2e Pinksterdag 1 juni 2020  
✓ Zomervakantie 6 juli 2020 t/m14 augustus 2020  

 
✓ donderdagmiddag 7 november (‘kindplannen’) groep 7/8 vrij 

donderdagmiddag 30 januari (‘kindplannen’) groep 7/8 vrij 
✓ maandag 24 februari studiedag ‘zorg’ alle kinderen vrij 
✓ woensdag 24 juni studiedag ‘overdracht’ alle kinderen vrij 

 
Als bijlage is de kalender van de eerste twee maanden van het nieuwe schooljaar toegevoegd. Voor de volledige 
kalender verwijzen we graag naar onze website en de schoolapp. Deze worden z.s.m. bijgewerkt. 
 
Nieuws uit de OR 

Hieronder vindt u informatie over het halen van oud papier in het nieuwe schooljaar. 

Beste ouders, 

Bijgaand vind u het nieuwe schema voor het halen van oud papier voor het schooljaar 2019/2020. Wij als ouderraad 

hebben er voor gekozen om per avond 3 personen in te delen. Deze zullen deze avond van 18.30 tot 21.30 uur mee 

gaan met de vrachtauto, er hoeft dus niet meer op elkaar gewacht worden bij de tweede route maar kan in één keer 

doorrijden. Op deze manier zijn de ouders minder vaak aan de beurt. Ook kan iemand in de cabine plaatsnemen en 

eventueel de route voorlezen (bij nieuwe chauffeurs), en hebben we hopelijk altijd voldoende mensen aanwezig. We 

gaan kijken of het zo goed werkt, mocht dat niet het geval zijn kan er altijd weer wat aangepast worden.  

We hopen ook het komende schooljaar op mooie opbrengst van het oud papier!  

Succes! 

Hartelijke groet,  

De Ouderraad 

Groep 1/2/3  Juf Marijke  ma. t/m wo. 
Juf Bonita  do. en vr. 
Juf Simone ma. t/m vr. 

Groep 4/5/6 Juf Manouk ma. t/m vr. 
Juf Danielle ma. en di. 

Groep 7/8 Juf Heleen di. en vr.  
Meester Tom ma., wo. en do. 
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Schema oud papier halen schooljaar 2019/2020 

3 personen hele avond, 18.30 tot 21.30 uur 

11 september.    Fam. Kappert, Fam. Nijman, Fam. Jansen 
09 oktober.         Fam. Luchies, Fam. Vd. Berg, Fam. Poppenk 
13 november.     Fam. Bennink, Fam. Snoek, Fam. Pannen 
11 december.     Fam. Mussche, Fam. Ten Kate, Fam. Bakker 
08 januari.           Fam. Lefers, Fam. Zwiers, Fam. Fiks  
12 februari.         Fam. Schiphorst, Fam. Wever, Fam. De Snoo 
11 maart.             Fam. Maat, Fam. Hooikammer, Fam. Kremer 
08 april.                Fam. Eggerdink, Fam. H. Klunder, Fam. Koster 
13 mei.                 Fam. Baltes, Fam. Ellerman, Fam. Holterman 
11 juni.                 Fam. Jansen, Fam. Snoek, Fam. Nijman 
09 juli.                  Fam. E. Klunder, Fam. Schiphorst, Fam. Vd Berg 

 

Arcade ballen/nieuw logo! 

Je ziet Arcade overal! 

Onderwijsstichting Arcade, waar onze school deel van uitmaakt, heeft een nieuwe website en een nieuw logo. Om 

dit te vieren hebben alle kinderen van onze school een bal gekregen met daarop het nieuwe logo. Ook is hier een 

actie aan gekoppeld.  

Neem je bal deze zomer mee naar een bijzondere plek. Bijvoorbeeld tijdens de vakantie of een uitstapje. Maak een 

foto en stuur deze naar ons. De mooiste foto’s worden beloond met een leuke prijs! 

Wat moet je doen? Mail je foto naar foto@onderwijsstichtingarcade.nl. Volg de website 

www.onderwijsstichtingarcade.nl en like de Facebookpagina: Onderwijsstichting Arcade. 

Alle foto’s worden op deze pagina geplaatst. Voorwaarde is dan ook dat ouders hiermee akkoord gaan. 

We wensen iedereen veel plezier met de bal en natuurlijk een fijne vakantie!  
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AGENDA AUGUSTUS 

23:                   pleinonderhoud groep 5&6 

26:                   eerste schooldag 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 12 september 2019  

 

Op maandag 26 augustus zien we iedereen graag terug om 8.30 uur! 
 

  

 

                                                                                                                   Bijlage 1 
 

Bibliotheektips:  

tijdens de zomervakantie  

lekker blijven lezen! 

Lezen in de vakantie, moet dat nou? 
 

- Kinderen die blijven lezen, hebben een grotere kans dat ze op hetzelfde leesniveau 

blijven of zelfs vooruitgaan! 

- Voorlezen helpt ook! Kinderen horen dan wel nieuwe woorden en leven zich in in de situaties in een boek. 

En ondertussen lezen ze een stukje mee.  

- Hebben kinderen een favoriet onderwerp of hobby? Kies dan een Informatief boek.  

- Wel eens gehoord van Kwispellezen? Dat is voorlezen aan een hond. Een hond geeft geen commentaar, 

gaat niet lachen als je een fout maakt, maar is wel aandachtig.  

Nog meer tips: 

- Luisterboeken  

- Taalspelletjes/ apps  

- Vakantie-doeboeken, tijdschriften, stripboeken, puzzels 

- Samen lezen, nieuwe woorden ontdekken kan altijd en overal: in het pretpark, het restaurant, de 

dierentuin, in folders en gewoon op straat                                                               

 

In de Bibliotheek vind je boeken die leuk zijn om in de vakantie te bekijken, te lezen, samen 

te lezen en/of voor te lezen: interessante, spannende, grappige, serieuze of griezelige 

boeken.  

Kom maar eens kijken in één van de bibliotheken in de gemeente Hardenberg.  

Voor zoeken, reserveren, verlengen, e-books, openingstijden: 

www.bibliotheekhardenberg.nl  
 

- De Bibliotheekpas is gratis voor kinderen tot 16 jaar.  
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- In de vakantieperiode zijn in de bibliotheken te Hardenberg, 

Dedemsvaart, Balkbrug, Bergentheim en Gramsbergen 

verrassingstassen te leen. 

- Tijdens de vakantie zijn de kleinste bibliotheken gesloten  

(Lutten, De Krim, Mariënberg, Kloosterhaar en Sibculo)  

 Je mag dan wel voor de vakantie  extra boeken lenen. 

- Voor boekentips: www.jeugdbibliotheek.nl  Op onderwerp per 

leeftijdsgroep 

- In de vakantieperiode geldt een uitleentijd van 6 weken. 

- Met een Bibliotheekpas kun je  ook e-books lenen 
- In de maanden juni t/m augustus kun je e-books lenen zonder bibliotheekpas: www.vakantiebieb.nl  

 

 

                                                                                                                   Bijlage 2 
 

Augustus 2019           
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

Wk 31    1 2 3 4 

Wk 32   5 
 

6 7 8 9 10 11 
 

Wk 33   12 13 14 15 16 
 

17 18 

Wk 34   19 
 

20 21 
Startvergadering 
09.00-10.30 
Kompas 

13.00-14.30 
Eiber 

22 
Startvergadering 
09.00-10.30 
Oud Avereest 
13.00-14.30 
PMS 

23 

 
Plein 
onderhoud 
5&6 

24 25 

Wk 35   26 

 
Wij gaan weer 
naar school 

 

 

 

 

27 28 
Kriebelcontrole 
 

29 30 31 1 

 

September 2019 
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

Wk 36   2 
Deze week 
info-avond 
gr. 1 en 3 

3 
MT  

4 
Zomerlunch OA 

5 
DO 

6 7 8 
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Wk 37     9 
 
 

10 
 
Start verg. 
Dir/MR/OR OA 

11 
Oud papier OA 
 
 

 

 

 

 

 

12 
 
 

13 
 

14 15 

Wk 38  16 
Deze week  
Startgesprekken 
 
 
 

17 

 

18 
  

19 
 

20 21 

 

22 

Wk 39   23 
 
 

24  

Hennie jarig 
 

 

 

25 
Kinderpostzegel 
actie 
 
 
 

26 
 

 

27 
 

28 29 
Ilse jarig 

 

Wk 40   30 

 
 

      

 

Oktober 2019 
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

Wk 40   
 

1 
 

2 
Start 
kinderboekenweek  
“Reis Mee! 
 

 

 

3 

 

4 
Dierendag 

5 6 

Wk 41  7 
Plein onderhoud 
gr. 3+4 OA 
 
 

8 
 

9  

 
 
Oud papier OA 

10 
 

11 
Schieten en 
sjoelen OA 

12 13 
Einde 
Kinderboekenwe
ek  

Wk 42  14 
Deze week info 
avond gr.7/8 

15 
 
 

16 

 
NIO OA + PMS 

17 

 
SG 
Voorstelling gr. ½ 

18 

 

19  

 

20 

Wk 43   21 
Herfstvakantie 

22  
Herfstvakant
ie 

23 

Herfstvakantie 

24 
Herfstvakantie 

25  
Herfstvakantie 

26 
Herfstvakantie 

27 
Einde 
Herfstvakantie 

Wk 44  28 

 

Kijkweek 

29 
 

30 
Kriebelcontrole 
 

31 
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