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                                                                   Hierbij ontvangt u onze 2-wekelijkse nieuwsbrief!  

Een heel aantal kinderen liep deze week  de Avondvierdaagse. Ook 
een heel aantal ouders liep mee als begeleider. En een heel aantal 
ouders stond ons aan te moedigen langs de weg. Ouders, bedankt! 
Jongens en meisjes, veel succes met het halen van de finish van-
daag! 

 

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 terugblik-
ken 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 sa-
men nog een kopje koffie/thee te drinken. We hopen op uw 
komst! 

Morgen, zaterdag 18 juni, staat weer een ochtend gepland voor 
diverse pleinwerkzaamheden. Heeft u twee rechterhanden? Alle 
hulp is van harte welkom!  U kunt zich hiervoor aanmelden via 
Mijn School bij het agendapunt. (Als u zich aan het begin van het 
schooljaar al heeft opgegeven via het ouderhulpformulier, hoeft u 
zich niet nogmaals op te geven, maar ontvangt u een aparte uit-
nodiging via de app). 

 

 



Het einde van het schooljaar komt in zicht. Daarom willen wij u er op wijzen dat Mijn School vanaf eind juli 
gesloten zal zijn. Wij adviseren u dan ook om nu alvast alle foto's te downloaden omdat deze na 31 juli alle-
maal verwijderd zullen zijn. Wacht niet tot 30 juli, de ervaring van vorig jaar leert dat Mijn School ook een 
week eerder kan sluiten! 

 

Afgelopen jaren konden door corona regelmatig controles van kinderen en inloopspreekuren door de GGD 
jeugdverpleegkundige niet of later doorgaan. Maandag 20 en dinsdag 21 juni zal Maria Krabbenborg weer op 

school zijn. Zij zal verschillende controles doen bij kinderen. Betreffende ouders hebben hierover al een bericht ontvangen. Naast deze 
controles is er ook de gelegenheid om als ouder binnen te lopen voor een vraag of een controle te laten doen bij uw kind. Mocht u twijfe-
len over zicht, gehoor, gewicht of een andere vraag hebben (denk hierbij aan zindelijkheid, gedrag, ontwikkeling enz.) dan kunt u tijdens 
het inloopspreekuur binnenlopen bij Maria Krabbenborg. Het inloopspreekuur op onze school op maandag 20 juni van 8.15 uur tot 8.45 
uur en dinsdag 21 juni aan het einde van de schooldag van 13.45 uur tot 14.15 uur. Wees welkom!  

 

Dinsdag 28 juni krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis.  

Het zou fijn zijn als deze allemaal vóór de zomervakantie weer op school ingeleverd kunnen worden zodat we ze hier kunnen bewaren 
voor het volgende schooljaar. Alvast bedankt! 

 

Groepen 0 t/m 7 

Op woensdag 29 juni, en de dagen rondom deze datum, vinden de 10-minuten-gesprekken plaats om de ontwikkeling en het rapport van 
uw kind te bespreken. U kunt zich vanaf vanmiddag 17.00 uur inschrijven voor het oudergesprek in mijn school. Aanmelden kan t/m 
vrijdag 24 juni. 

U krijgt niet gelijk een bevestiging van de inschrijving, maar er verschijnt later in het scherm wel een melding van de reservering. 

Ook kunt u de afspraak controleren door, nadat u zich heeft aangemeld voor de gesprekken, daarna even uit te loggen en vervolgens 
opnieuw in te loggen. Dan krijgt u te zien op welk tijdstip u een afspraak heeft gemaakt. 

In het geval u meer kinderen in één groep heeft: u krijgt één uitnodiging, gekoppeld aan één van uw kinderen, voor een gesprek van 20 (bij 
2 kinderen) of 30 (bij 3 kinderen) minuten, waarbinnen de gesprekken voor beide/alledrie de kinderen plaatsvinden.   

Mocht de inschrijving niet lukken, of vindt u geen passende tijd,  dan horen we dat graag! 

U heef ook de mogelijkheid 10-minuten-gesprekken te voeren met Jeanet Habers m.b.t. de motorische ontwikkeling van uw kind(eren) 
en/of de gymlessen. U kunt zich hiervoor opgeven bij Jeanet door haar een mail te sturen, haar mailadres is: 
j.habers@sterrenpaletvco.nl.  

De gesprekken van de peuter- en opvang kinderen zijn leeftijd gerelateerd. U krijgt hiervoor een uitnodiging voor een gesprek rond de 
verjaardag van uw kind. Mochten er tussendoor vragen zijn, kan er altijd tussendoor en gesprek gepland worden.  

 

Op maandag 4 juli is er, van 8.15 – 9.15 uur de laatste koffie-inloop van dit schooljaar. Hiervoor bent u 
allemaal van harte uitgenodigd! Het zou leuk zijn om elkaar rond de koffie/thee te ontmoeten. Ook de 
ouders van de peuter- en opvangkinderen zijn hiervoor van harte uitgenodigd! 

 

Op dinsdag 5 juli neemt groep 8 afscheid van onze school. Ze zullen in de middag afscheid nemen van de kinderen van school en in de 
avond zullen ze samen met hun ouders een mooie afscheidsavond tegemoet gaan. Een bijzonder moment, het laatste stukje van de 
basisschool en een nieuwe stap na de zomervakantie te maken.  
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Op woensdag 6 juli maken de kinderen ’s morgens onder schooltijd een uurtje kennis met hun klasgenootjes en de juf of meester van het 
aankomende schooljaar. Een moment ter voorbereiding op de start na de zomervakantie.  

 

Op donderdag 7 juli a.s. oefenen de kinderen van de groepen 0 t/m 7 voor het schoolfeest.                                                                                           
Het optreden zal te zien zijn van 13.00-14.00 uur in het Openluchttheater van Eibergen. 

We nodigen u hiervoor uit om aanwezig te zijn. Er is ruimte voor 2 toeschouwers per gezin. Maakt u alvast een plaatsje vrij in uw agen-
da? 

Om ongeveer 14.00 uur is het schoolfeest  afgelopen en mogen de kinderen mee naar huis.  

De kinderen die naar de BSO gaan die middag worden meegenomen naar de Klaashofweg. Mocht uw kind niet naar de BSO  hoeven deze 
middag, wilt u uw kind dan afmelden?  (Indien het slecht weer wordt, laten we u weten wat dan de locatie zal worden.) 

De peuters vieren deze ochtend ook feest. Nader bericht volgt voor de desbetreffende ouders, waarvan het kind opgegeven is of al aan-
wezig is op donderdag 7 juli. 

 

Vrijdag 8 juli is de laatste schooldag voor dit schooljaar. Nadat we de laatste spullen die dag opgeruimd hebben sluiten we om 12.00 uur 
voor 6 weken de deuren. 

 

We hebben even alle data voor jullie op een rijtje gezet: 

• De groepen 0-1A, 1B en 2A hebben juffendag op vrijdag 24 juni 

• Groep 2B viert dit jaar geen juffendag, maar viert wel feest op vrijdag 24 juni als beloning van de muntjes.  

• Groep 3A viert deze dag op vrijdag 1 juli met juf Alies, juf Carla en juf Pien 

• Groep 3B viert deze dag op woensdag 22 juni met juf Micha en juf Lynn 

• De groepen 4A en 4B vieren feest op woensdag 22 juni  

• Groep 5A viert deze dag op 4 juli met juf Laura  

• Groep 5B viert deze dag op vrijdag 1 juli met juf Maartje en juf Henriëtte 

• Groep 6 viert op vrijdag 1 juli meesters- en juffendag met juf Annemarie en meester Nout. Juf Joyce komt die dag misschien ook 

nog even langs, maar dat is nog niet zeker. 

• Groep 6-7 viert op vrijdag 1 juli juffendag met juf Wendy en juf Eveline. Juf Annemarie zal die dag ook nog even binnen komen 

lopen, maar zal er niet de hele dag bij zijn. 

• Groep 7 viert juffendag op vrijdag 1 juli met juf Lyan 

• Voor Groep 8A valt dit samen met de Nacht van Acht op vrijdag 24 juni 

• Groep 8B viert juffendag op woensdag 22 juni met juf Sanne 
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Vanaf groep 6 gaan de kinderen op de fiets naar gym. Om hier alvast op voor te bereiden zijn de kinderen 
van groep 5 alvast aan het oefenen met de route en uiteraard met de regels rondom fietsen in een groep. 
Afgelopen week hebben de kinderen al een keer geoefend en ze zullen dit volgende week nog een keer 
gaan doen. Het zou fijn zijn als u ook in de vakantie nog een keer met uw kind wilt oefenen. 

 

Vlak voor de meivakantie openden we ons klimbos met de speeltoestellen. Kinderen spelen hier graag en veel. Wel kregen we signalen 
dat de kinderen erg vies konden worden bij het spelen op deze plek. Afgelopen week heeft de hovenier wit zand rondom de glijbaan ge-
stort. Dat is de plek waar kinderen het meest op het zand terecht komen. We hopen dat hiermee al een deel van het probleem wordt 
opgelost. Ook is er gras ingezaaid. In de zomervakantie zal dit opnieuw ingezaaid worden en zal er ook actief worden gezorgd dat het 
gras gaat groeien. We hopen dus na de zomer weer een groene ondergrond te hebben bij de speeltoestellen.   

 

 

Vorige week woensdag hebben de ouders van groep 7 een ouderavond gehad over Rots en Water. Groep 7 doet namelijk mee met een 
pilot. Rots en Water laat de kinderen ‘voelen’ door middel van activiteiten. Tijdens Rots en Water training leren ze te gronden (stevig 
staan), centreren (buikademhaling) en focussen. Er is een afwisseling van oefeningen klassikaal, individueel en in tweetallen of drietallen. 
De kinderen leren op te komen voor zichzelf (Rots) en ondertussen in verbinding te blijven met anderen (water). Je kunt namelijk opko-
men voor jezelf zonder dat je iemand bijvoorbeeld een schop hoeft te geven. De kinderen leren hierdoor assertief te zijn en samen te 
werken met anderen. Vorige week was het dan ook de beurt aan de ouders om een aantal van deze oefeningen te ervaren. Dit was een 
ontzettend mooie, leuke en leerzame avond geworden. 

 

De VakantieBieb is weer geopend. 

Kinderen die gedurende de zomervakantie weinig lezen, vallen al snel 1 à 2 AVI-niveaus terug in hun leesontwikkeling, blijkt uit onder-
zoek. Blijven lezen in de zomervakantie is daarom belangrijk en dat kan heel goed met de VakantieBieb-app van de Bibliotheek. De app is 
vanaf 1 juni te downloaden voor de jeugd en vanaf 1 juli voor volwassenen en sluit op 31 augustus. 

De VakantieBieb app is gratis te downloaden via de App Store of Google Play Store. Na het downloaden is er geen internetverbinding 
meer nodig voor het lezen van de e-books. Gebruikers moeten zich eenmalig registreren, daarna is het boekenaanbod onbeperkt be-
schikbaar tot 31 augustus. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar https://www.onlinebibliotheek.nl/vakantiebieb/verderlezen.html 

 

Luka  (groep 4A) heeft afgelopen week een broertje gekregen. Hij heet Boet. 

Van harte gefeliciteerd en samen veel geluk gewenst!  
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De op de foto’s getoonde voorwerpen zijn deze week gevonden. De spullen kunnen opgehaald worden bij Heiko of Marita. Graag binnen 
twee weken, omdat het niet te doen is om alle gevonden voorwerpen langer te bewaren. 

 

 

 

 

 

Nog eventjes en  dan is er weer De Huve Kids-Klup!! en deze keer hebben we een speurtocht rondom ons mooie Dorpshuis bedacht. 
 
Dus we gaan fijn speuren, opdrachten maken, puzzelen en smikkelen, dat is het thema deze keer bij  De Huve Kids-klup. 
 
Woensdag 22 juni van 14.30 tot 16.00 uur Geef je snel op wat vol = vol! 
Mail: info@dorpshuisdehuve.nl 
Tel: 0545-471217 
De kosten zijn 1.50 euro, inclusief wat te drinken en iets lekkers! 

Voor de agenda: 
 
De volgende Huve Kids-klup is op woensdag 20 juli en dan organiseren we een cowboys en indianen activiteit. Ouders, jongeren en ande-
re geïnteresseerden zijn van harte welkom om mee te helpen. 
 
P.S. Dorpshuis de Huve blijft open in de zomervakantie en ook de Kids-klup gaat gewoon door. 
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