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Beste ouders,
Op het moment dat ik deze Nieuwsbrief schrijf, slaakt er een zucht van
verlichting door de school. Groep 8 heeft de CITO toets gehad. Het was drie
dagen heel hard werken voor de kinderen! Niet alleen de kinderen van groep
8 zijn blij, groep 7 heeft entreetoetsen gehad. Zij hebben ook enorm hun best
gedaan, zij mogen na de vakantie nog wat entreetoetsen maken. Alle
andere kinderen van de school zijn ook erg blij dat het afgelopen is. Want
heel stil zijn en wachten met pauzes buiten is natuurlijk geen pretje. Iedereen
heeft keurig rekening gehouden met groep 8.
Kortom; tijd voor vakantie! De meivakantie staat voor de deur. Daarin de
bijzondere (feest)dagen Koningsdag, Dodenherdenking en Bevrijdingsdag.

In deze Nieuwsbrief;
- Mededelingen
- Belangrijke data
- Verjaardagen
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Mededelingen
✓ In de meivakantie krijgt u een uitnodiging om deel te nemen aan
een oudertevredenheidsonderzoek. Het zou erg fijn zijn wanneer u
hier aan meedoet. Zo krijgen wij een goed beeld hoe ouders
denken over het onderwijs. Alvast onze hartelijke dank!
✓ Op 12 mei is een sportdag gepland. Deze wordt voor ons
georganiseerd en is i.p.v de Koningsspelen (zoals eerder vermeld).
Deze dag vindt plaats bij sportclub Neede. In groep 1 t/m 4 is de
vraag om auto’s en extra begeleiding al uitgegaan. Met groep 5
t/m 8 willen we gaan fietsen op deze sportieve dag. Zorgt u ervoor
dat de fiets in orde is? Hartelijk dank!
✓ In mei is de wandel 4 daagse. Zoals ieder jaar organiseert de OR dit
en u hoort tzt de informatie.
✓ In de bijlage vindt u een uitnodiging voor
- een informatie bijeenkomst van het RID( Regionaal Instituut voor
Dyslexie),
- de gymvereniging uit Neede
- musicallessen in Borculo.
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Belangrijke data

Wanneer

Donderdag 11 mei
Vrijdag 12 mei

Wat

Wie

Waar

Highland Valley ,muziekles

Gr 5-6

Op school

Alle kinderen

Sportpark Neede

Sportdag

Maandag 15 meiVrijdag 19 mei

Kunstweek

Alle kinderen

Op school

Dinsdag 16 mei

Fietscontrole groep 7 ivm praktijkexamen

Groep 7

Op school

Donderdag 18 mei

Praktijk fiets examen

Groep 7

Neede e.o.

VRIJ! Ivm Hemelvaart en extra vrije dag!

Alle kinderen

Donderdag 25 mei,
Vrijdag 26 mei

Alvast in het voren, ter herinnering:
- 2 juni: groep 5/6 IVN natuuruitje naar Beltrum, informatie
volgt.
- 5 en 6 juni:VRIJ! Ivm PINO feesten
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Jarig in ….mei , een topdag gewenst !
MEI

Groep

22

Tim Wijnperle

2

28

Pien Pastoor

8

Een hele fijne meivakantie gewenst,

Tot de volgende nieuwsbrief !
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