
Nieuwsbrief mei 2022 

O.B.S. B. Tormijnschool 

Haarstraat 2A 

7161 MX Neede 

Tel: 0545-292143 

 

Nieuwsbrief Mei  

 
Beste ouders, verzorgers,  
Hierbij sturen wij u onze maandelijkse nieuwsbrief toe met daarin belangrijke 

data voor de komende periode en nieuwsberichten over de ontwikkelingen 

in en rondom de school. 

Kalender mei 2022  Kalender juni 2022 

13 mei Muziek workshops groep 5-8 6 juni 2e Pinksterdag 

17 mei MR vergadering 7 juni Studiedag, alle leerlingen 

vrij 

17 mei Natte gymles  12 juni Buitenspeeldag 

Kindcentrum 

18 mei Basketbal toernooi Neede 

 

21 juni Natte gymles groep 3-5-6 

23 -25 

mei 

Groep 7-8 schoolkamp  20 t/m 24 

juni 

Rapportgesprekken 

24 -25 

mei 

Groep 5-6 schoolkamp 24 juni Rapporten mee naar huis 

26-27 

mei 

Hemelvaart + vrije vrijdag 28 juni Groep 1-2-3 Schoolreis 
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Mailadressen 

In onze vorige nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over de nieuwe 

mailadressen van de leerkrachten. Per ongeluk stond het mailadres van juf 

Petra hier niet juist vermeld. Dit moet zijn p.terhuurne@oponoa.nl. Ons excuus 

voor de verwarring.  

Paaslunch 

Wat een feest was het donderdag 14 april! Eindelijk was het weer mogelijk om 

een heerlijke Paaslunch voor elkaar klaar te maken. De creaties waren niet 

alleen prachtig, maar ook heel erg lekker! De OR heeft gezorgd voor wat 

drinken, dankjewel hiervoor!  
 

Koningsdag 

Vrijdag 22 april zijn alle kinderen sportief bezig geweest tijdens de 

Koningsspelen. Het was een leuke en geslaagde dag! Wij willen alle ouders 

die hebben geholpen hiervoor bedanken. 

 

Schoolkampen 

Eind mei staan de schoolkampen gepland voor de groepen 5-6 en 7-8. Alle 

ouders zullen hierover na de meivakantie meer informatie ontvangen vanuit 

de leerkrachten.  

 

Nieuwe workshops 

Op 3 juni start er een nieuwe ronde met workshops. Bent u of kent u iemand 

die het leuk zou vinden om ook een workshop te verzorgen? Laat het horen! 

U kunt zich aanmelden bij meester Jesse j.teravest@oponoa.nl.  

 

Plein konijnen 

Onlangs is er op het schoolplein een konijnenhok gevestigd met daarin twee 

plein konijnen. Vanaf dag 1 is dit een groot succes! Het is erg leuk om de 

konijnen te knuffelen en te verzorgen. Ze mogen zelfs af en toe mee de klas 

in! 

Samen met de peuters en de BSO heeft iedere groep een ‘konijnendag’, dit 

betekent dat je op die dag zorgt voor vers water, voer en controleert of alles 

nog in orde is.  

 

Leerlingen mogen op hun eigen ‘konijnendag’ eventueel vers groenteafval 

mee brengen van huis om aan te konijnen te geven.  

 

Het rooster ziet er als volgt uit: 

Maandag:  groep 5-6 

Dinsdag:  groep 7-8 

Woensdag:  BSO 

Donderdag: Klein Duimpje 

Vrijdag:  groep 1-2-3 
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In het weekend zorgt de overbuurman Gerrit voor de konijnen.  

 

Ook is er vanuit de leerlingenraad een actie opgezet om deze konijnen een 

naam te geven. Door alle leerlingen is er een naam verzonnen. Al deze 

namen zijn op een lijst genoteerd en op deze lijst is een stemronde geweest. 

Al met al een flinke klus voor de leerlingenraad! Maar met resultaat! 

 

De konijnen heten vanaf nu: Flappy en Fluffy! 

 

Buitenspeeldag 

 

Zondag 12 juni vindt er vanuit het Kindcentrum een buitenspeeldag plaats op 

de Needse berg van13:30 uur tot 16:00/16:30 uur. 

 

Voor alle kinderen vanaf 4 jaar is er op deze dag veel te beleven! Zo kun je 

hutten bouwen, broodjes bakken, kleien, zijn er verschillende buitenspellen, 

kun je gaan knutselen met natuurlijke materialen en is er een speurtocht 

georganiseerd.  

Zin om mee te doen?! Geef je op door een e-mail te sturen naar 

info@natuurlijknoordijk.nl. We hopen iedereen te zien! 

Tot slot wensen wij iedereen een 

 

mailto:info@natuurlijknoordijk.nl

