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Welkom 
Duuk Scholten en Elias ter Hofte zijn bij ons op school begonnen! Duuk 
en Elias zitten in groep 1 bij juf Tineke en juf Marlein. Duuk en Elias, we 
wensen jullie veel plezier bij ons op school! 
 
Feest! 
Op vrijdag 12 juni vieren we feest op school! Op deze dag staan er 
spannende dingen te gebeuren….. De kinderen gaan deze vrijdag alleen de ochtend naar 
school en zijn allemaal om 12.30 uur vrij. 
We nodigen u, als ouders/verzorgers en andere belangstellenden, aan het begin van de 

ochtend uit om met ons mee te vieren. Uiteraard 
krijgt u hier zo spoedig mogelijk nog meer 
informatie over. Noteer het vast in uw agenda want 
dit wilt u niet missen! 
Ieder jaar vieren we op de laatste donderdag van 
het schooljaar ons ‘laatste schooldag feest’. Dit jaar 
gaat het even anders. We vieren vrijdag 12 juni 
groot feest en op de laatste donderdag, 2 juli, 
vieren we juffendag met de kinderen. 

Belangrijke data 

25 mei Tweede Pinksterdag: VRIJ! 

26 t/m 29 mei Avond4daagse 

27 mei Schoolfotograaf 

28 mei Schoolreis groep 1 en 2 Nordhorn 

3 juni Studiedag juffen: VRIJ! 

12 juni Feest! Alle kinderen om 12.30 uur vrij! 

18 juni Rapport mee 

23 juni 10-minutengesprekken (facultatief) 

15 t/m 19 juni Veldtocht 

30 juni Musical en afscheid groep 8 

2 juli  Juffendag (laatste schooldag) 



 

 

Schoolfotograaf 
Op woensdag 27 mei komt de schoolfotograaf op school. Van alle kinderen wordt een 
portretfoto gemaakt. Daarnaast komt er een groepsfoto van de hele klas. Nadat alle 
kinderen en groepen aan de beurt zijn geweest, gaan de broertjes en zusjes ook met elkaar 
op de foto. Er is ook gelegenheid om 
foto’s te maken met broertjes/broers en 
zusjes/zussen die (nog) niet op school 
zitten. Vanaf 11.30 uur kan dat en kunt u 
met uw andere kinderen op school 
komen. Als de foto’s klaar zijn, worden 
ze digitaal aangeboden. 
 

Houtdorp 
Op woensdagmiddag 3 juni en 10 juni kunt u de kinderen weer 
inschrijven voor Houtdorp wat plaatsvindt van dinsdag 11 
augustus tot en met vrijdag 14 augustus 2015. De 
inschrijvingen vinden plaats bij onze school. De inschrijving zal 
beide dagen plaatsvinden van 13.30 – 14.30 uur. 

 
Vervanging juf Michèle 
Zoals u wellicht weet, gaat juf Michèle vanaf de 
zomervakantie met zwangerschapsverlof. Na de 
zomervakantie zal zij vervangen worden door juf Hanneke 
Hilgenberg. Juf Hanneke is een goede bekende voor ons 
team en wellicht heeft u haar eerder ontmoet. Juf Hanneke 
heeft Willem van Till vorig schooljaar tijdelijk vervangen. 
We zijn ontzettend blij dat juf Hanneke een groot deel van 
de vervanging van juf Michèle op zich zal. Op de dinsdag en 
donderdag zal juf Hanneke Hilgenberg aanwezig zijn bij ons 
op school.  
 
Klankbordgroep ouders 
Er hebben veel ouders gereageerd op de oproep om mee te denken in onze klankbordgroep 
ten aanzien van onze visie en de nieuwbouw. Fijn om te merken dat we wederom kunnen 
rekenen op onze betrokken ouders!  Onderwerpen die wellicht aan bod gaan komen bij de 
klankbordgroep zijn: ‘identiteit’, ‘inrichting nieuwe school’, ‘ouderbetrokkenheid’, ‘educatief 
partnerschap’. De klankbordgroep zal een aantal keer bij elkaar komen om actuele zaken 
omtrent visie en nieuwbouw te bespreken. Hoe de bijeenkomsten precies ingevuld worden 
is een zoektocht die we met elkaar aangaan. We hopen voor de zomervakantie de eerste 
bijeenkomst te hebben gehad om de lijnen uit te zetten.  
 
Uitslag Entreetoets groep 7 en Centrale Eindtoets PO groep 8 
Een spannende week voor de kinderen van groep 7 en 8. De uitslag van de Entreetoets van 
groep 7 en de Centrale Eindtoets van groep 8 zijn binnen, bekendgemaakt en besproken. 
Ook al weten we dat deze uitslagen niet het belangrijkste zijn, toch was het best spannend 
voor onze leerlingen. Iedereen heeft een persoonlijk gesprek gehad met juf Saskia waarin is 
gesproken over de uitslag. Er waren blije gezichten te zien! Het belangrijkste voor ons is dat 
kinderen op de juiste plek in het Voortgezet Onderwijs terechtkomen.  



 

 

Leerlingenraad 
Niet alleen het team en onze ouders zijn druk met nadenken over en betrokken bij de 
nieuwbouw. Ook de leerlingen van de leerlingenraad denken hier goed over na. Er wordt 
vooral nagedacht en gesproken over de manieren waarop de kinderen kunnen en willen 
samenwerken en spelen met de kinderen van de Zwaluw. In de klassen wordt dan ook volop 
vergaderd. 
 
Verwenochtend moeders groep 2 
Afgelopen woensdagochtend was het zover; de verwenochtend voor moeders van groep 2. 
De kinderen van groep 2 hebben hun moeder deze ochtend in de watten gelegd, in het 
kader van Moederdag. En wat hebben de kinderen maar vooral de moeders genoten van 
deze ochtend. Ook de leerkrachten zaten er vol van! Er zijn nagels versierd, maskers gegeven 
(incl. komkommer), moeders zijn opgemaakt, haren geföhnd, we hebben spelletjes gedaan, 
en nog veel meer. Kortom: een gezellige ochtend voor moeder en kind.  
 

           
 
MR 
Op maandag 18 mei was een MR vergadering. Deze vergadering zijn we gestart met een 
‘ronde tafel bijeenkomst’. Een aantal ouders schoof bij de MR aan om te praten over zaken 
die ouders van onze school bezighoudt. De nieuwe naam, visie, ouderparticipatie zijn 
onderwerpen die onder andere aan bod zijn gekomen. Het is prettig voor de MR om 
dergelijke input te krijgen van de ouders. Bedankt voor jullie aanwezigheid en input.  
De laatste MR vergadering dit schooljaar zal zijn op 16 juni. Deze vergadering is openbaar.  
Mocht u iets willen vragen of melden dan kan dit in ieder geval via: 
Henk Schreuder (mail: HenkSchreuder@Eaton.com) of 
Monique Brakels (mail: hjbrakels@gmail.com 
 

Namens het team, de OR en de MR,  

Michèle Kraal - Directeur Basisschool Ichthus 
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