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Start zomervakantie: vrijdag 13 juli 12.00 uur
Start nieuwe schooljaar: maandag 27 augustus 8.30 uur
Inloop moment nieuwe schooljaar: woensdag 29 augustus 8.30 – 9.00 uur
Inschrijving kind-ouder-leerkracht gesprekken: 1e week van het nieuwe
schooljaar
Kind-ouder-leerkracht gesprekken: 2e week, van 3 tot en met 7 september
Informatie avond ouders groep 8: woensdag 5 september, 19.30 uur

50 – JARIG JUBILEUM
De afgelopen tijd hebben we verschillende activiteiten gehad rond het 50-jarig
jubileum van onze school.
We begonnen met de sponsorloop. De kinderen hebben goed hun best gedaan.
Het bedrag dat ze bij elkaar hebben gerend is € 1.500,- !
Daarna zijn we met de hele school op schoolreisje geweest. De bestemming was
Kettelerhoff in Duitsland. Het was een gezellige en zonnige dag.
Tot slot was er een echte circus dag op school. De kinderen hebben ’s morgens
een workshop gevolgd over een bepaalde circusact. Deze hebben ze die dag zelf
nog moeten oefenen en ’s middags was de voorstelling. We hebben genoten van
de tijgers, acrobaten, goochelaars, kunstenaars met de Chinese bordjes en
jongleurs! Het zag er prachtig uit en knap wat er in zo’n korte tijd allemaal
getoond kon worden.

KETTELER HOF
We waren woensdag 27 juni met de hele school. Op schoolreisje naar Kettler Hof
geweest. Om negen uur zaten we in de bus. Groep 3/4/5 gingen in een normale
bus. Groep 6/7/8 gingen met groep 1/2 in een dubbeldekker bus. Wij zaten
boven in en groep 1/2 onderin. Toen we aan kwamen moesten wee eerst naar de
verzamelplek. Daarna mochten we vrij in het park lopen. Ik ging met: Ilse, Isa,
Triska, Caitlyn, Noa en Sophie rondlopen. We gingen naar een hele enge glijbaan

en een regenboog glijbaan. Om half 1 gingen we patat eten en kregen we een
ijsje. We mochten daarna nog doorspelen tot 3 uur. Daarna gingen we weer naar
huis.

MUSICAL GROEP 8
Groep 8 heeft afgelopen maandag en dinsdagavond de musical opgevoerd. Dit
jaar een andere opzet dan anders. Een stukje film + tweede deel toneel.
Fantastisch gedaan allemaal! Nu lekker genieten van de vakantie! Succes
volgend jaar op het voorgezet onderwijs.
Groetjes,
Juf Marije en Juf Marion
AFSCHEID
We nemen dit schooljaar niet alleen afscheid van
de kinderen uit groep 8, maar ook van een aantal
leerkrachten en de stagiaires.
Juffrouw Ineke, juffrouw Elly, juffrouw Inge,
Juffrouw Janke en de stagiaires Naomi en Leonie,
bedankt voor jullie inzet en betrokkenheid!
Veel succes gewenst voor de komende jaren.

START NIEUWE SCHOOLJAAR
Komend schooljaar gaan we de informatie avonden aan het begin van het
schooljaar op een andere manier vorm geven. De inloop avond en de informatie
avonden komen te vervallen. Hiervoor in de plaats komt een inloop moment op
de eerste woensdag, 29 augustus, van 8.30 – 9.00 uur. U kunt dan bij uw
kind(eren) de klas binnen lopen. De kinderen kunnen dan hun plek in de klas en
de boeken en schriften laten zien en vertellen wat ze allemaal doen in de nieuwe
groep.
In de tweede week, de week van 3 tot en met 7 september, zijn er voor alle
kinderen en hun ouders’ kind-ouder-leerkracht gesprekken’. Deze gesprekken
zijn bedoelt om kennis te maken met elkaar en wederzijdse verwachtingen te
bespreken. De kinderen van groep 2 tot en met 8 zijn bij deze gesprekken
aanwezig. De ervaring heeft geleerd dat het voor de kinderen uit groep 1 nog
niet zinvol is om hierbij aanwezig te zijn.
Tijdens de eerste schoolweek hangen de inschrijfformulieren in de gang klaar.
Voor de ouders van groep 8 zal er nog wel een aparte informatie avond zijn,
gezien de stap naar het voortgezet onderwijs. Deze avond zal gehouden worden
op woensdag 5 september om 19.30 uur. Deze ouders krijgen hiervoor
Nog een aparte uitnodiging.

HERHAALDE OPROEP
Vorige week hebben de kinderen een brief meegekregen betreffende de nieuw
wetgeving bescherming persoonsgegevens (AVG) en een oproep voor hulp bij
het overblijven.
We hebben nog niet alle brieven rondom de AVG terug gekregen. Wilt u deze
ingevuld meegeven naar school? Zonder toestemming van ouders kunnen we
bijvoorbeeld niet een complete namenlijst samenstellen om mee te geven naar
huis, of ouders toevoegen aan de groepsapp.
Voor het toezicht tijdens de grote pauze hebben we nog niet genoeg hulp om een
rooster rond te krijgen. Het zou heel fijn zijn als zich hier nog meerdere ouders
bij aan zouden willen sluiten! Op die manier hoeven we geen kosten in rekening
te brengen.
OUDERVERENIGING
De ouderraad zoekt uitbreiding van leden
Via deze weg willen wij jullie kennis laten maken met de ouderraad van onze
school bestaande uit Eva Tapper, Niels Hammer, Astrid Leferink, Wendy van
Achteren, Jorrit Vent, Babette Weegerink, Saïd Hamim en Janneke Wolferink.
Aan het einde van het schooljaar gaat Wendy ons helaas ook verlaten. Ons team
is echt veel te klein en we zijn dringend op zoek naar nieuwe leden!!!!!!
Wat we doen
De ouderraad organiseert in samenwerking met het schoolteam een scala aan
activiteiten die jaarlijks terugkeren. Te denken valt aan:
 Schoolkamp groep 8
 Schoolreisje
 Hapjes en drankjes bij de musical, sponsorloop, Pasen en Carnaval
 Schoolfotograaf regelen en begeleiden





Sinterklaas ontvangen, aan Sint laten weten hoeveel kinderen er op school
zijn , dat hij de juiste hoeveelheid cadeautjes meeneemt enz…
Voor de kerstviering zorgen voor de boodschappen en faciliteren wij het
kerstfeest op school
Het organiseren van het slotfeest

Tevens worden er ook activiteiten georganiseerd zoals het ophalen van oud
papier en de pepernotenactie om extra geld in te zamelen naast de vrijwillige
ouderbijdrage.
Om deze activiteiten mogelijk te maken zijn ouders nodig in de OR die helpen
deze activiteiten te organiseren en waar te maken.
Als wij met deze kleine club door moeten zal het betekenen dat het
consequenties heeft op de activiteiten uit bovenstaande lijst.
Hoe meer ouders lid worden van de ouderraad hoe minder werk er verzet hoeft
te worden en doen we het samen!
Wil je je aanmelden kom bij een van de leden en/of heb je vragen stel ze
gerust.
Wij hopen een aantal ouders te verwelkomen in ons gezellige team om samen
voor onze kinderen er geslaagde schooljaren van te maken.
OUD PAPIER HULP-VADERS GEZOCHT!
Vanaf september 2018 zijn er onvoldoende hulpvaders die mee willen lopen om
het oud papier op te halen in onze wijk.
Het oud papier levert jaarlijks een mooie financiële bijdrage voor de
schoolactiviteiten.
We willen het oud papier graag blijven ophalen, maar dat kan niet zonder de
hulp van de vaders!
Meld je daarom aan bij Jorrit Vent en voor vragen is hij uiteraard ook bereikbaar
via jessicakleve@hotmail.com
JEVA 2018
Beste ouders en kinderen,
In de zomervakantie wordt in sporthal de Els, van 13 t/m 22 augustus, de 44e
JeVa (Jeugd Vakantiespelen) georganiseerd. Meer dan 50 jonge, enthousiaste
vrijwilligers zullen anderhalve week lang kinderen tussen de 6 en 12 jaar
begeleiden bij de verschillende onderdelen. Dit jaar kunnen kinderen zich in ieder
geval vermaken bij onze vaste onderdelen: klim-en-klauterbaan,
3 verschillende springkussens, grote schommels, touwzwaaien, handenarbeid,
voetbal en het spookhuis. Nieuw is de samenwerking die we zijn aangegaan met
het Kulturhus Haaksbergen en de visvereniging. Beide instellingen zullen tijdens
de JeVa-periode workshops gaan verzorgen.
Hopelijk zien we jullie tijdens de JeVa!
’s Ochtends van 9.00 uur tot 11.30 uur, ’s middags van 13.30 uur tot 15.30 uur.
Voor kinderen van 6 t/m 12 jaar, kinderen van 4 en 5 alleen onder begeleiding
van een volwassene.
Entree € 0,30 per dagdeel, gymschoenen verplicht.

ZWEMVIERDAAGSE
Nederland is een echt waterland, kinderen leren op jonge leeftijd zwemmen voor
hun eigen veiligheid. Om kinderen zwemvaardigheid te houden is het van belang
dat kinderen ook na hun zwemdiploma af en toe blijven zwemmen. Om kinderen
op een leuke manier te laten werken aan hun zwemvaardigheid organiseert
Optisport De Wilder van 17 tot 22 september de Zwem4daagse.
Tijdens de Zwem4daagse zwemmen deelnemers 4 dagen een afstand van 250,
500 of 1.000 meter per dag. Als beloning voor hun prestatie krijgt iedereen op
de laatste dag een echte Zwem4daagse-medaille! Naast het zwemmen zijn er
ook allerlei leuke activiteiten te doen, zoals Aqua’fun Bootcamp. Oftewel, een
leuk evenement dat fun, gezelligheid en uitdaging biedt!
We wachten op meer nieuws en informatie over aanmelding.
Aanmelding project ‘Vormselkracht’
Voorbereiding op het ontvangen van het sacrament van het heilig
Vormsel

Maandag 10 september vindt de Startavond voor ouders én kinderen plaats voor
het Vormsel. Dit zal zijn van 18.30 tot 20.00 uur in de Lourdeszaal aan de
Sonderenstraat 50 te Haaksbergen. We werken met het project ‘Vormselkracht’.
De deelnemers leren wat de weg van Jezus inhoudt. Ze krijgen op speelse wijze
informatie over het sacrament van het Vormsel en hoe we iets van de heilige
Geest in ons leven kunnen vermoeden of ervaren. Daarbij gaan ze in gesprek
met elkaar en andere gelovigen. Ook doen ze ervaring op met diaconie en
vrijwilligerswerk in en vanuit de parochie. Zo ontdekken ze de kracht van de
heilige Geest, die het beste in mensen naar boven brengt.
Doorgaans doen kinderen van groep 8 het Vormsel, maar ook kinderen van de
middelbare school zijn welkom. Dat geldt ook voor kinderen die geen vormsel
doen, katholiek of niet-katholiek, maar wel geïnteresseerd zijn. Wie het vormsel
wil doen, maar nog niet gedoopt is, kan nog gedoopt worden. Het Vormsel vindt
waarschijnlijk begin februari 2019 plaats.
Verdere informatie vindt u op onze website: www.franciscusparochie.nl onder de
rubriek ‘sacramenten’ bovenaan onze homepage. Daarna aanklikken ‘Vormsel’.
Via het opgaveformulier dat u daar vindt, kunt u uw zoon of dochter opgeven.
De deadline voor de opgave ligt op 21 juli. Na deze datum worden in principe
geen kandidaten meer aangenomen. Een positieve houding en inzet van onze
deelnemers, ouders en kinderen, vinden wij vanzelfsprekend.

REGENBOOG KOOR
-

Muziek maakt je slim – muziek is leuk – bevordert schoolprestaties Voor kinderen van de basisschool in Haaksbergen

Vind jij het leuk om te zingen?
Beleef jij plezier aan muziek?
Wij zoeken kinderen die mee willen zingen in het regenboogkoor.
En wanneer je een instrument bespeelt is het mogelijk om samen te spelen.
Repetitie: maandagavond in de Pancratiuskerk van 18:30 tot 19:30 uur
Onder leiding van Ton ten Hagen (oud-leerkracht basisschool)
Er zijn geen kosten aan verbonden
Informatie of opgave graag via: regenboogkoorhaaksbergen@gmail.com

– Muziek stimuleert intelligentie – muziek maakt je blij –

Iedereen een hele fijne zomervakantie gewenst!

Team basisschool Dr. Ariëns

