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Beste ouders/verzorgers, 

Na een heerlijk zonnig en lang weekend gaan we op de maandag weer flink 

aan de slag. Juni begint.  

De maand van het toetsen, maar ook van de schoolreisjes en kampen, het 

afscheid van juf Ria komt eraan en de feestelijke gewonnen circusdag!  In het 

eerste weekend van juni zijn.….de PINOfeesten. Een extra dag vrij erna is geen 

overbodige luxe😉 

Vanuit de directie gezien bestaan deze weken vooral uit het maken van een 

goed formatieplan, oftwel: welke leerkrachten mogen we begroeten en 

welke klassen mogen we maken? Een hele puzzel, kan ik u zeggen. U hoort 

zsm hierover, als alles definitief is. Ik kan u verzekeren dat kwaliteit voorop 

staat, met een dalend aantal leerlingen moet goed onderwijs verzekerd 

blijven. 

Dat kan op vele manieren, we zijn het hele schooljaar al bezig met nieuwe 

methodes en het leren van op een andere manier les geven. Op meerdere 

niveaus. Dit alles zal telkens meer nodig zijn voor alle scholen, en zeker bij ons. 

Het meest geweldige nieuws, na de goede beoordeling van de inspectie, is 

dat onze cito toets erg goed gemaakt is. Met een score van 541,55 zaten we 

ruim boven hetgeen wat behaald moet worden,535,9. Reden voor, jawel, een 

taartje! 

Naast het goede leeraanbod vinden we het altijd nog het meest van belang 

dat het kind met plezier naar school gaat! 

Dus blijven we ontwikkelen.  
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Mededelingen:  

• Op dinsdag 30 mei gaat Mick bij ons op school starten. Hij stroomt in 

groep 7 in. We wensen hem een fijne tijd bij ons op de Tormijnschool! 

• De 4 daagse is gezellig en goed verlopen! Altijd top hoe de OR zich 

hiervoor inzet. 

• We hebben een “Kunstweek”op school gehad. Binnenkort krijgt u een 

mail van het museum van uw kind….houdt uw mailbox in de gaten 😉 

• Snappet, tablet onderwijs wordt nu ook in groep 5-6 getest. Natuurlijk 

gaan we niet de hele dag digitaal!  

• Misschien hebt u al gezien dat onze stichting site een nieuw jasje heeft. 

Ook onze schoolsite krijgt een andere lay-out. Eind juni zal dit 

veranderd zijn. 

 

  

 

  

PINO spelletjesmiddag 2017 

Op vrijdag 2 juni starten de PINO feesten als gebruikelijk met 

spelletjes voor de schoolgaande jeugd. Dat betekent dat uw 

kind(eren) vanuit school lopend naar het terrein gaat, om 12.15 

uur. De leerkrachten Roy, Shauni en Dorien zijn erbij.  

Om 14.00 uur verwachten wij u, ouder/verzorger, dus bij het PINO 

terrein. Hoewel de leerkrachten er vast nog rond zullen lopen, valt 

uw kind dan niet meer binnen de verantwoording van school of de 

OR!  

De spelletjes duren waarschijnlijk wel wat langer.  

We wensen u hele fijne feesten toe! 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=beBcBCdM&id=8D533BC018EEA3A1A8F30CFF1B8E54518959EC39&q=nldoet&simid=608006261979546334&selectedIndex=2
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Om te noteren:  

 

Wat/Wanneer Wie Waar  Tijd 

Dinsdag 30 mei 

Muziekmiddag 

Gr.3-4-5 Op school Onder 

schooltijd 

Vrijdag 2 juni 

PINO spelletjes 

Gr 1-8 Op het PINO 

terrein 

Van 12.30-

14.00 (en 

daarna met 

ouders) 

Dinsdag 6 juni 

Extra  vrije dag 

Gr 1-8   

Vrijdag 9 juni 

IVN Insecten… 

Gr 7-8 Idylle te Eibergen Meester Roy 

voorziet van 

extra info. 

Dinsdag 13 juni 

Schoolreisje  

Gr 1-4 De Flierefluiter 

Te Raalte 

Juf Ellen en 

Dorien voorzien 

van extra info. 

Woensdag 14 t/m 

vrijdag 16 juni 

Kamp 

Gr 7-8 De Meene in 

Buurse 

Meester Roy 

voorziet van 

extra info. 

Woensdag 14 juni 

IVN slootjesdag 

Gr 5-6 Landgoed ’t 

Hulsevoort, Beltrum 

Juf Ria voorziet 

van extra info. 

Maandag 19 juni 

Technieklokaal 

Gr 7-8 Borculo Onder 

schooltijd 

Vrijdag 23 juni 

Afsluiting Muziek 

Gr 6-7-8 Van Gellicumzaal 

Neede 

Onder 

schooltijd 

Maandag 26 juni t/m 

27 juni 

Kamp 

Gr 5-6  Juf Ria voorziet 

van extra info. 

Donderdag 29 juni 

Instructie Circusdag 

Hulpouders die 

zich opgeven 

Op het schoolplein Er komt een 

aparte 

opgave brief 

hierover! 

Vrijdag 30 juni 

Afscheid juf Ria en  

Circus Tadaa dag 

Gr 1-8, hulpouders, 

na schooltijd 

:ouders, verzorgers 

genodigden 

Op het plein, in het 

Haarhoes 

Er komt een 

aparte info 

brief over dit 

alles! 
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In het vooruitzicht: 

Eerste week juli:  

- Rapport 

- ANWB Streetwise verkeersdag 

- Musical, afscheid groep 8, 

donderdag 6 juli  

 

  

   

Tot de volgende nieuwsbrief ! 

 

  

JARIG IN JUNI? VAN HARTE GEFELICITEERD! 

 

JUNI Groep 

18 Murielle Oonk 5 

27 Matz Reurink 7 

30 Stijn Dassen 4 

30 Thijmen Dassen 4 

 

 


