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                                                                   Hierbij ontvangt u onze 2-wekelijkse nieuwsbrief!  

Hoera, er zijn genoeg pannenkoekbakkers voor volgende week vrijdag, de Natio-
nale Pannenkoekdag! Samen bakken zij voor elk kind een pannenkoek, die rond 
de middag gegeten zal worden. Eventueel kan de lunchtrommel of –maaltijd 
daaraan aangepast worden! Wat een leuk en gezellig smulfeestje zal het zijn! 
We bedanken de ouderraad voor de organisatie hiervan en alle pannenkoekbak-
kers, waaronder vaders, moeders, opa's en oma's voor de medewerking!  

Van deze dag zijn afbeeldingen te vinden op internet.  

Daar zijn ze mooi klaar mee… 

Den, Nils, Lise, Yfke, Marin, Chase, Bjorn, Tim, Mathijs, Pim, Iris, Nauk, Jikke, Casper, Noud, 
Tobias, Noortje, Sanne, Ties, Celeste, Chelsey, Iris, Tess, Rens, Sanne, Stan en Jikke...  

…deze leerlingen van onze school zijn geslaagd voor hun diploma Computertypen/Word/
PowerPoint. Wat zullen ze er nog een plezier aan beleven! 

Laat nu maar komen die verslagen, werkstukken en presentaties. Alle 
reden dus om trots te zijn met dit resultaat: 95% geslaagd; gem. 115 
aanslagen per minuut.  

Ook meedoen? De nieuwe cursus start weer in september 2023. Voor 
meer informatie en inschrijven surf naar www.guldenloon.nl of neem 
contact op met  Gulden Loon telefoon: 06 – 39 47 03 88. 

http://www.guldenloon.nl/


Sinds afgelopen maandag zit de poort aan de achterkant op slot. Hierdoor komen alle kinderen via de voorkant 
het schoolplein op. Afgelopen week hebben we op verschillende momenten gekeken hoe de verkeersstromen 
liepen en waar er nog aandachtspunten liggen. Ook is vanuit de gemeente op twee momenten meegekeken 
naar knelpunten. Het is fijn om te merken hoe goed u samen al let op de veiligheid van de kinderen. Bedankt 
daarvoor! Na de eerste bevindingen willen we u nog een keer extra uw aandacht voor het volgende vragen: 

• Wilt u met uw kinderen allemaal gebruik maken van de voorkant? Het is niet de bedoeling om kinderen over het hek te tillen, omdat er 

dan nog gebruik gemaakt moet worden van het terrein waar we geen recht op hebben.  

• Wilt u zo min mogelijk met de auto uw kind(eren) komen brengen (als dat kan)? Als dat wel nodig is, wilt u dan de auto in een zijstraat 

parkeren en vanaf daar uw kind(eren) lopend naar school brengen? Of gebruik maken van de Kiss- en Ride-strook? En wilt u dan vanaf 
de J.W. Hagemanstraat de Prins Bernhardstraat inrijden, zodat er sprake is van één-richting-verkeer? 

• Wilt u in de Prins Bernhardstraat de stoep goed begaanbaar en veilig houden door niet uw auto half op de stoep te parkeren?  

• Wilt u uw auto niet voor een inrit parkeren? 

Mocht u verder nog bepaalde knelpunten opmerken rondom het verkeer, dan horen we dit graag van u. Met de gemeente staat er weer 
een overleg gepland in de komende week. Zo hopen we samen met u en de gemeente een zo veilig mogelijke omgeving te creëren.   

 

Van de kerstvakantie tot de voorjaarsvakantie hebben we samen €61,44 gespaard voor ons sponsorkind Ca-
therine in Oeganda. De spaarpotten zijn nu weer leeg. Spaart u weer met ons mee? Alvast bedankt. 

 

  

 

 

Bezoek aan De Oude Mattheüs 

Al 13 jaar komen de leerlingen in maart De Oude Mattheüs bezoeken. Inmiddels is dat een goede traditie geworden! De werkgroep 
School en Kerk, een werkgroep vanuit de jeugdraad van de Protestantse Gemeente Eibergen-Rekken, organiseert jaarlijks een activiteit, 
waarbij we op een creatieve en eigentijdse manier bezig willen zijn met kerk- en geloofsbeleving bij kinderen. Het ene jaar zoeken we de 
‘Schatten van de Kerk’ en het andere jaar is er een expositie.   

Na de prachtige expositie Kinderen & de Bijbel van vorig jaar, is het dit keer weer tijd voor de ontdekkingstocht door de kerk. Dit jaar is 
het thema: Daar zit muziek in!  De kerkklokken, orgel, liedboeken, piano en nog veel meer is er te zien en te horen.   

We zijn heel erg blij met een grote groep vrijwilligers die ons meehelpt de leerlingen te ontvangen en te begeleiden. Superfijn!!  

Op donderdag 16 maart en vrijdag 17 maart bezoeken alle leerlingen in groepen De Oude Mattheüs. Tijdens deze ontdekkingstocht kun-
nen we helaas geen ouders ontvangen.  

We kijken weer uit naar deze mooie activiteit waar kinderen de ruimte krijgen om te vragen, praten, doen en verwonderen! 

 

Vrijdagmiddag wordt groep 6A nog gecontroleerd, maar voor de rest zijn alle groepen al luisvrij! Dus als dat ook 
voor groep 6A geldt, betekent het dat de hele school luisvrij is! (Groep 6A wordt apart geïnformeerd over de uit-
slag.)   

De volgende luizencontrole is op de eerste maandag na de meivakantie. Blijft u ondertussen alert en blijft u uw 
kind wekelijks controleren, dan houden we onze school luisvrij!   

.  

 

SCHOOLJAAR 2022-2023 NUMMER 14 



Heeft u eraan gedacht het rapport van uw kind(eren) weer in te leveren? Mocht dit nog niet gebeurd zijn, wilt u dit dan zo spoedig moge-
lijk doen? Alvast bedankt!  

 

Op zaterdag 18 maart vindt de Wij(k)dag plaats, georganiseerd door BeweegWijs en alle Eibergse basisscholen. U kunt dan kennis maken 
met allerlei activiteiten voor jong en oud. Iedereen is deze ochtend van 10 tot 13 uur van harte welkom op ons schoolplein en op het 
schoolplein van Op den Esch. Op de poster (u vindt deze onder Documenten op Mijn School) kunt u alle aanvullende informatie over deze 
wij(k)dag vinden. 

 

In het kader van PBS (Positive Behaviour Support) hanteren wij elke week de Regel van de Week. 

Voor aankomende week is dat:  

• Handen en voeten bij jezelf 

 

 

 

 

Voor de week daarop is dat: 

• Iedereen hoort erbij 

 
 

 

Een aantal weken is er flink verbouwd aan de Klaashofweg. De grote sjofels en machines reden door de tuinen en rond het pand. Hoe fijn 
dat de tuin nu (zo goed als) klaar is. Het sportveldje kan al gebruikt worden. De rest van de tuin wacht nog op het opkomende gras. Zo is 
er voor de BSO-kinderen een voetbalkooi en voor de peuters een nieuw klimtoestel. Daarnaast is er een wig wam hut en een blote voe-
tenpad. 

De tuin is veranderd in een avontuurlijke tuin waar zowel de peuters als de BSO-kinderen volop in kunnen spelen. 

Hopelijk kunnen we snel echt spelen in de tuin. Laat het mooie weer maar komen! Op naar mooie avonturen! 
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Na lang wachten en vragen is het zover! We spelen weer buiten op de bult, over het survival parcours en van de glijbaan. Wat hebben de 
kinderen hier afgelopen weken plezier gemaakt. En wat hebben ze er lang op moeten wachten. Fijn dat we nu het hele plein met al zijn 
mogelijkheden weer kunnen benutten.  

 

Vorige week zaterdag zijn er weer pleinwerkzaamheden uitgevoerd rond de school. Een heel aantal ouders en kinderen heeft ons hierbij 
geholpen. Allemaal heel hartelijk dank voor jullie tijd en inzet, waardoor het belevingsplein zo mooi blijft! 

 

Afgelopen dinsdag was de koffie-inloop. Het was leuk dat er opnieuw een tafel vol mensen was. Onder het genot van een kopje koffie of 
thee was er even tijd om gezellig bij te praten. 

De volgende koffie-inloop vindt plaats op woensdagmorgen 5 april, van 8.15 - 9.15 uur. U bent hiervoor van harte uitgenodigd! NB: Ook 
de ouders van de peuter- en opvangkinderen zijn hiervoor van harte uitgenodigd!  

 

Wat was het fijn om eerst met een hele grote groep collega's en daarna met een aantal ouders te kunnen luisteren en sparren over pro-
blemen met plassen en poepen bij kinderen. Kinderbekkenfysiotherapeut Marieke Hilhorst heeft ons meegenomen in de wereld van plas 
en poep, en daarbij ook aangegeven welke tips en adviezen er kunnen zijn bij eventuele problemen. Het grootste advies van deze avond 
was; wacht niet te lang, vraag hulp en advies als het niet vanzelf gaat of als er ongelukjes blijven gebeuren. Dit kan bij de kinderbekken-
fysio. Zij kijken graag mee naar alles wat hoort bij zindelijk zijn en blijven. Marieke, bedankt voor de waardevolle avond! 

 

Donderdag 9 maart zijn er instructeurs van ANWB Streetwise op school geweest om de Streetwise lessen te verzorgen. Omdat de in-
structeurs op een dag maar 3 lessen per onderdeel kunnen verzorgen konden helaas niet alle groepen meedoen. Samen met ANWB 
Streetwise hebben we besloten de lessen over twee dagen te verdelen. De lessen die gegeven zijn passen bij de leeftijd en ontwikkelfase 
van basisschoolkinderen. De kleuters hebben onder andere geleerd hoe ze moeten oversteken (links, rechts, links gekeken, dan pas mag 
ik oversteken) en waarom het belangrijk is om in een autostoeltje te zitten en een gordel te dragen. De kinderen van groep 3 hebben 
geleerd wat de kijklijn is en hoe ze moeten oversteken bij een zebrapad. Ook in deze groep is er stil gestaan bij het belang van autostoel-
tjes. Hiervoor werd er een auto de Pickerhal ingereden. De kinderen konden zien wat er gebeurt als de auto een noodstop moet maken 
en de pop heeft geen gordel om. Voor groep 5 was het een spannende ochtend. Zij mochten “zelf” in een echte auto rijden. Zittend op de 
bijrijdersstoel mochten ze op de zelf op de rem trappen! Ze hebben geleerd over de remweg en over de invloed van reactietijd op die 
remweg. De auto staat niet gelijk stil als je op de rem trapt. Autostoeltje, zitverhoger en gordels zijn ook in groep 5 besproken. Om de 
kinderen van de groepen 7 en 8 voor te bereiden op het fietsen naar de middelbare school is er voor hen een uitdagend parcours uitgezet 
op het schoolplein. Verschillend manoeuvres zijn op deze manier geoefend. We kunnen terugkijken op 
een leuke en leerzame ochtend. Voor meer informatie over de lessen verwijzen wij u naar de folder die 
de kinderen voor de voorjaarsvakantie mee naar huis gekregen (alleen de kinderen die 9 maart Street-
wise hebben gehad). Op deze folder staat een qr code voor de ANWB Streetwise verkeersgame. Met de 
game kunnen kinderen leerzame verkeersspelletjes 
spelen passend bij de leeftijd van het kind. 
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Met heel veel enthousiasme heeft een groepje muzikanten onder leiding van onze 
muziekdocent Siebrig vandaag muzieklessen gegeven aan onze leerlingen. Een mooie 
kennismaking met de verschillende muziekinstrumenten. 

 

Ik zal mijzelf even voorstellen. Ik ben Mirthe Hofmeijer en ik ben 22 jaar oud. Inmiddels ben ik alweer een half 
jaar bezig met een nieuwe studie om uiteindelijk orthopedagoog te worden. Naast dat ik druk bezig ben in de 
studieboeken, vind ik het ook heel leuk om met kinderen te werken. Ik heb geen vaste dagen waarop ik aan het 
werk zal zijn, maar je zult mij vast een keer tegen komen. Zelf heb ik er veel zin om het opvangteam te mogen 
versterken! 

Groetjes, Mirthe 

 

Bij de opvang verwelkomen we Quinn, Luca, Liz, Jippe en Job. Wij wensen jullie een heel fijne speel- en leertijd toe 
op het Sterrenpalet! 

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

 
Op de voorgrond van de linker-
foto liggen nog een armbandje 
en een barbie-schoentje 

 

 

 

 

 

U vindt onder Documenten de volgende bijlagen:  

• Flyer Eiberrun 
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Op zondag 4 juni vindt de leukste hardloopwedstrijd van Eibergen plaats: de Eiberrun. Deze wedstrijd is voor deelnemers van 4 tot en 
met 80 jaar. Dit jaar start dit hardloopevenement vanaf De Brink in het centrum van Eibergen. 

Er zijn 3 onderdelen voor kinderen: 

• De snelle 750 meter 

• De lange 1500 meter 

• Een Urban Fun Run, een uitdagende run dwars door winkels en over obstakels. 

Voor alle aanvullende informatie verwijzen wij naar de bijlagen en de website.   
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https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.eiberrun.nl%2F&data=05%7C01%7Ca.leppink%40vco-oostnederland.nl%7C898f77f58b654b8c93ed08db213c3c76%7Cedfec99f5882446e9bdef3f0186172c3%7C0%7C0%7C638140315815656789%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8e

