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                                                                   Hierbij ontvangt u onze 2-wekelijkse nieuwsbrief!  

Deze stonden centraal in de afgelopen weken. Onder andere bij het project over herdenken en herinneren. Tijdens het project keken de 
kinderen van de bovenbouw onder begeleiding van Mirjan Koldeweij de film ‘Haar naam was Betty’. Daarin worden de herinneringen van 
een kind in de Tweede Wereldoorlog in beeld gebracht. 
Voor de onderbouw stonden er prentenboeken centraal rondom het thema vrijheid en herinne-
ringen.  Daarna ontwierpen kinderen een tekening of symbool vanuit een eigen dierbare herinne-
ring. Voor de groepen 1 tot en met 5 resulteerde dit in mooie harten op de ramen van de school. 
De groepen 6, 7 en 8 hebben deze herinneringen onder begeleiding van Lara Vos en Mirjan 
Koldweij in een echt atelier uitgewerkt in koper. Deze koperen herinneringen kregen een plekje in 
de metalen kroon die door Maikel Geurts boven op de boomstam op het schoolplein is geplaatst. 
En daarmee hebben we nu een echte herinneringsboom, die we afgelopen dinsdag 19 april ont-
huld hebben.  

Vorige week donderdag 14 april vond de speciale sponsorloop plaats, waarbij we ook dachten aan 
mensen van wie we zoveel hebben gehouden, onder andere aan (meester) Niels van Beusekom 
(vader van Vigo), Arne Koster (vader van Lieke) en Nicole Hoftijzer (moeder van Mirthe). En aan 
nog veel meer dierbaren. Iedereen heeft eigen herinneringen en gedachten en door die samen te 
delen op die dag, voelden we ons sterk samen en werd ook deze dag tot een speciale herinnering. 
Alle herinneringen... bewaren we in ons hart!    

 



Behalve bovengenoemde speciale momenten in de afgelopen week, hadden we er nóg één: na jaren sparen en heel veel ingezette tijd en 

energie, is gisteren (donderdag 21 april) het survival-parcours geopend! Wat zijn we, en natuurlijk het meeste de kinderen, hier blij mee! 

Tijdens elke kinderraadsvergadering kwam het ‘klimbos’ wel ter sprake. Een langverwachte 

wens is in vervulling gegaan! Het prachtige aangelegde parcours maakt het schoolplein 

compleet.                                                                                                                                              

Het lint werd samen met juf Dinie doorgeknipt door drie kinderen uit groep 8, die nog met 

de eerste sponsorloop hebben meegelopen om geld voor de speciale toestellen in te zame-

len. Na de officiële opening mochten alle kinderen over het parcours klimmen en klauteren 

om aan het eind van de glijbaan van de heuvel af te glijden. Om vervolgens het laatste 

stukje van het parcours nog te beklimmen. Het bord ‘Naoberfonds’ vertelt dat dit fonds na 

een aanvraag ook een bedrag gegeven heeft om het ‘klimbos’ te verwezenlijken.                                        

Iedereen die aan de totstandkoming van het survivalparcours heeft bijgedragen willen we 

hiervoor hartelijk danken! Speciaal willen we de ouderraad bedanken voor alle acties die zij 

hiervoor gedaan hebben! Verder danken we de Tuinen van Geerdinck voor de aanleg van 

het natuurlijke speelparcours! En u als ouders ook hartelijk dank voor al uw bijdragen met 

de verschillende acties. Wat zullen de kinderen een plezier beleven aan deze fantastische invulling van het plein!  

 

Nadat we er lang op hebben moeten wachten, ging de bouw van de noodlokalen in de afgelopen weken snel! Gisteren (donderdag 21 
april) vond de verhuizing van alle spullen van de groepen 8 plaats en vandaag zijn de lokalen zo ver mogelijk ingericht. We zijn blij dat de 
groep 8-leerlingen van dit schooljaar de laatste periode nog aan de Prins Bernhardstraat 
terug zijn! Daarmee voelt ons IKC weer compleet!  

Op maandag 9 mei zullen we onze laatste-groepers om 8.15 uur feestelijk onthalen. Mocht 
u daarbij ook aanwezig willen zijn, dan bent u daarbij van harte welkom! Dan zal ook de 
cheque met de opbrengst van de sponsorloop overhandigd worden aan Mirjam Struijk. 
Mocht u bij deze bijzondere start van de dag en week na de vakantie willen zijn, dan heten 
we u daarvoor van harte welkom! Na die tijd staat de koffie en thee klaar voor de koffie-
inloop, waarvoor ook van harte uitgenodigd.  

 

Omdat de groep 0/1 met onze jongste leerlingen het maximum aantal leerlingen van 28 
nadert, zullen we de groep vanaf de meivakantie splitsen. Daarvoor gebruiken we het derde 
noodlokaal. De kinderen beginnen allemaal in het lokaal van groep 0/1 in het hoofdgebouw. 
Daarna gaat een groepje met veelal jongste leerlingen met een tweede leerkracht naar het extra noodlokaal om daar het programma 
verder te vervolgen. Op deze manier kunnen we alle leerlingen de aandacht blijven geven waar zij recht op hebben.  

 

Het lerarentekort is zo groot, dat in deze tijd vaak op het laatste moment een leerkracht gevonden wordt voor de invulling van een vaca-
ture. Dat geldt ook voor de vacature die we hadden uitgezet voor het vinden van een extra leerkracht voor de instroomgroep. Geen enke-
le leerkracht heeft op de vacature gereageerd, zoals nu meestal het geval is. Gelukkig kregen we wel een sollicitatie binnen van een leer-
kracht die nog bezig is met een wereldreis, maar pas in de meivakantie daarvan terugkomt. We zijn op deze open sollicitatie ingegaan, 
omdat VCO haar al kende als een bekwame en geschikte leerkracht. Zij leek eerst op een andere VCO-school ingezet te moeten worden, 
maar nu mochten wij haar benaderen voor onze vacature. Omdat ze op reis is, hebben we nog geen reactie van haar kunnen ontvangen, 
daar wachten we nog op. Als zij weer terug is in Nederland, zullen we met haar een vervolggesprek voeren en laten we groep 0/1 daarna 
zo snel mogelijk weten of de betreffende leerkracht komt en zo ja, wie zij is. Dat zal een bericht in de vakantie zijn. We zijn blij dat zij 
waarschijnlijk bij ons kan komen werken!  
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Tot 1 juni zijn de zelftesten via school nog beschikbaar. Mocht u uw kind(eren) daarvan gebruik willen laten maken, dan kunt u hiervoor 
bij de leerkracht terecht.  

Op de meeste school- en vakantiedagen kan uw zoon/dochter bij de opvang terecht, behalve in de komende weken op Koningsdag, He-
melvaartsdag en Tweede Pinksterdag. Op deze speciale dagen zijn we gesloten.                                                                                                    
Wilt u de aanwezigheid van uw kinderen doorgeven voor de vakantieweken zodra u de vakantie weet? Ditzelfde geldt ook voor de zomer-
vakantie. Het is fijn om dit in beeld te brengen vanwege de hoeveelheid medewerkers die nodig is op de groepen.  

 

Graag nodigen wij u uit voor een info-uur op dinsdagavond 21 juni, van 19.30 – 20.30 uur. Dan willen we samen met u terugblikken op 
het huidige schooljaar en u op de hoogte brengen van de plannen voor het volgende schooljaar. Vanaf 19.15 uur staan de koffie en thee 
klaar. Ook na 20.30 uur is er gelegenheid om samen nog een kopje koffie/thee te drinken. We hopen op uw komst! 

 

Komende twee weken, van 25 april t/m 6 mei, is de school gesloten wegens de meivakantie.                                                                                      
Iedereen een fijne vakantie gewenst! Op maandag 9 mei hopen we elkaar weer terug te zien op school. 

 

Na de meivakantie, op maandag 9 mei, is er een luizencontrole. 

Denkt u eraan om geen ingewikkelde staarten, vlechten in het haar van uw dochter te doen en graag uw zoon zon-
der te veel gel naar school te sturen? Bij voorbaat dank. 

 

Het is alweer bijna zover. Op zondag 8 mei vieren we in Nederland weer moederdag, een dag waarop de moeders in het zonnetje komen 
te staan. En een maand later zijn dan de vaders aan de beurt, op zondag 19 juni. 

 

Om te noteren in uw agenda: 

• Van 25 april tot en met 6 mei zijn alle leerlingen vrij i.v.m. de meivakantie 

• Maandag 9 mei hoofdluiscontrole 

• Woensdag 11 mei verkeersexamen voor de groepen 7 en 8 

• Donderdag 19 mei sportdag voor de groepen 6 t/m 8 

• Donderdag 26 en vrijdag 27 mei zijn alle leerlingen vrij i.v.m. Hemelvaart 

• Maandag 6 juni zijn alle leerlingen vrij i.v.m. Pinksteren 

• De avond4daagse vindt plaats van 13 t/m 17 juni 

• Woensdag 8 juni oud papiercontainer 

• Dinsdag 28 juni krijgen alle leerlingen hun rapport mee 

• Woensdag 29 juni 10-minutengesprekken 

• Op dinsdag 5 juli neemt groep 8 afscheid van school 

• Vrijdag 8 juli is de laatste schooldag voor alle leerlingen. Deze dag zijn zij om 12.00 uur vrij 
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We kunnen terugkijken op een succesvol schoolvoetbaltoernooi van het Sterrenpalet. Alle teams hebben hun uiterste best gedaan en wij 
zijn zeer trots op de resultaten die zij hebben neergezet! Wij willen de coaches heel hartelijk danken voor hun inzet! 

 

Op het moment van schrijven, zijn de Koningsspelen nog in volle gang 
en het is een geslaagde dag! Spel-
letjes spelen, buiten en in de klas 
en veel gezelligheid en oranje 
sfeer. Dit maakt deze Koningsspe-
len-dag echt een fijne laatste dag 
voor de vakantie 

 

 

 

 

We kijken terug op een zeer succesvolle sponsorloop. Wat hebben alle deelnemers (leerlingen, soms met hulp van hun ouders, en leer-
krachten) hun uiterste best gedaan om zoveel mogelijk rondjes te lopen 
om zo zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het KWF!  

Gisteren is de opbrengst bekend geworden. We hebben maar liefst 8650 
euro opgehaald! En daar kwam nog wat geld meer binnen na de bekend-
making van dit bedrag. Ook maakte de kerk al 1690 euro over naar KWF 
voor het maken van de palmpaasstokken en het lopen van de palm-
paasoptocht.                                                                                                                                                                                                      
Een eindbedrag boven de 10000 euro! Wat een topbedrag. Het eindbe-
drag wordt verwerkt op een waardecheque die we na de vakantie aan 
Mirjam Struijk zullen overhandigen. Zij zal het ingezamelde geld overdra-
gen aan het KWF tijdens haar deelname aan de Alpe d’Huzes op 2 juni. 
Mirjam, heel veel succes tijdens jouw deelname! 

 

Op zondag 22 mei vindt de leukste hardloopwedstrijd van Eibergen plaats: de Eiberrun. Deze wedstrijd is voor deelnemers van 4 tot en 
met 80 jaar.  

Speciaal voor kinderen tussen 4 en 13 heeft de organisatie een Kids Clinic voor kinderen georganiseerd. Vier zondagochtenden, te weten 
17 en 24 april en 8 en 15 mei, van 10.00 - 11.15 uur. 

Wie hiervoor belangstelling heeft of meer informatie wil, kan terecht op de website  www.eiberrun.nl. 

 

Op zaterdag 30 april organiseert FC Eibergen voor niet-leden en leden een Oranjefestival bij FC Eibergen, waarbij iedereen kennis kan 
maken met voetbal.  
Voor alle aanvullende informatie verwijzen wij naar de bijlagen onder Documenten. 
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http://www.eiberrun.nl/


 
In de laatste week van de zomervakantie vindt weer het Kinderdagkamp plaats in het Slingebos te Eibergen. Kinderen uit groep 3 t/m 5 
kunnen zich hiervoor opgeven. Voor aanvullende informatie verwijzen wij naar de bijlage bij deze nieuwsbrief, ook te vinden onder Docu-

menten. 

 

 
Stichting Kinderdagkamp organiseert dit jaar tijdens de Oranjemarkt de Open Eibergse Podium Show. Kinderen en volwassenen kunnen 
zich opgeven om een kunstje, dansje, liedje, etc. te vertonen op het podium. Voor aanvullende informatie verwijzen wij naar de betreffen-
de bijlage. 

 

 
Op 15 mei aanstaande is er, voor het eerst na een lange coronaperiode,  Kinderkerk. Om 11.00 uur in de Antoniuskerk te Rekken. Voor 

aanvullende informatie verwijzen wij naar de bijlage bij deze nieuwsbrief, ook te vinden onder Documenten. 

  

 
Afgelopen week hebben we definitief afscheid genomen van Robin. Robin, bedankt voor al je inzet voor ons kindcentrum en heel veel 
succes bij de politie! 

 

 
Bij de opvang verwelkomen we Guus, Daan, Ilse en Tyler. Wij wensen jullie een heel fijne speel- en leertijd 
toe op het Sterrenpalet!  

Op de BSO is Siem begonnen. Wij wensen jou, net als op school, ook op de BSO veel plezier! 

 

 

De op de foto getoonde voorwerpen zijn deze week gevon-
den. De spullen kunnen opgehaald worden bij Heiko of Mari-
ta. Graag binnen twee weken, omdat het niet te doen is om 
alle gevonden voorwerpen langer te bewaren. 

 

 

 

De zwarte jas is inmiddels opgehaald, maar de bijzondere armband nog niet! 
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U vindt onder Documenten de volgende bijlagen:  

• Flyer Oranjefestival FC Eibergen 

• Flyer Kinderdagkamp 

• Flyer Oranjemarkt 


