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Nieuwsbrief april 2022
Zendingsgeld van de afgelopen periode
In de afgelopen periode is er zendingsgeld ingezameld, daarnaast werd tijdens en
voorafgaand aan de viering van Biddag gecollecteerd. Gezamenlijk heeft het ruim 500,euro opgeleverd dat ten goede kwam van de in nood verkerende bevolking van Oekraïne.
Bedankt voor uw gift!
Verjaardagen
In maart mogen we de volgende leerlingen feliciteren:
Naam
Groep
Luuk
1
Desten
4
Justin v/d P.
7
Lotte W.
6
Ravi
2
Maudi
3
Tim
6
Mike
1
Thirza
4
Jayce
2
Jaylinn
2

Verjaardag
3 april
3 april
5 april
10 april
11 april
14 april
14 april
15 april
18 april
25 april
25 april

Nieuwe leerlingen
In april mogen we Thijs welkom heten op onze school. We wensen hem een plezierige en
leerzame tijd toe op school.
Zandbak vullen
Zoals u misschien heeft gezien of gehoord, wordt er momenteel hard gewerkt aan het
verbeteren van het kleuterplein. Er is inmiddels een zandbak geplaatst en andere
speeltoestellen krijgen een nieuwe plek. Helaas blijkt zand voor de zandbak momenteel
erg lastig te krijgen. We willen alle leerlingen dan ook vragen om morgen een
boterhamzakje gevuld met zand mee te nemen naar school, zodat we samen de zandbak
kunnen vullen. Vele handen maken licht werk!

Schoolvoetbal
Op woensdag 6 april mogen de jongens uit groep 7 en 8 de eer van school hooghouden
tijdens het schoolvoetbaltoernooi op sportpark De Boshoek in Hardenberg. Een week
later, woensdag 13 april, is het tijd voor de meiden uit groep 6, 7 en 8 om te scoren voor
onze school op hetzelfde sportpark. De leerlingen en ouders ontvangen hierover nog
meer informatie van de groepsleerkrachten.
Pasen en Goede Vrijdag
Op donderdag 14 april vieren wij Pasen op school. Op zowel Goede Vrijdag (15 april) als
Tweede Paasdag (17 april) zijn alle leerlingen vrij.
Koningsspelen
Op vrijdag 22 april vinden de Koningsspelen plaats bij sportpark De Dubbeltreffer,
waarbij we gebruik mogen maken van de kantine van SVV’56. In de loop van deze maand
ontvangt u aanvullende informatie. We zoeken ook naar ouders, grootouders, oudleerlingen die het leuk vinden om groepjes leerlingen van groep 1 en 2 of 3, 4 en 5 te
begeleiden. Aanmelden kan binnenkort via Parro.
Vakantie
De meivakantie duurt van maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei.
Eindtoets
Groep 8 neemt in april deel aan de Cito Eindtoets. Deze toets is verdeeld over twee
dagen; woensdag 20 en donderdag 21 april. We wensen de leerlingen van groep 8 veel
succes toe!
Noodkreet: Met grote spoed verkeersbrigadiers gezocht!
De OR is naarstig op zoek naar verkeersbrigadiers. Momenteel staan sommige ouders
meerdere malen per week ingepland, zodat het rooster nog sluitend is. In de nabije
toekomst kan het voorkomen dat er op bepaalde tijden geen verkeersbrigadiers
beschikbaar zijn. Daarnaast ontstaat voor het komende schooljaar door het afzwaaien
van enkele brigadiers een groot gat in de planning. De OR neemt de verantwoordelijkheid
voor het veilig laten oversteken van onze leerlingen, maar heeft daarbij wel uw hulp
nodig. Bent u nog geen verkeersbrigadier en wilt u helpen? Stuur dan een e-mail naar
info@cnbs-windesheim.nl. Opa’s en oma’s zijn uiteraard ook van harte welkom bij de
brigadiers.

100-jarig jubileum
De week waarin we het jubileum groots gaan vieren (week 22: 30 mei t/m 4 juni) komt
steeds dichterbij. Daarmee komen ook de voorbereidingen in een stroomversnelling.
In de feestweek zal er ook, net als 25 jaar geleden, een historische optocht plaatsvinden
door het dorp. Van de leerlingen wordt verwacht dat ze verkleed gaan in de kledingstijl
van Ot en Sien of in boerenklederdracht (zie onderstaande foto’s). We willen u daarom
vragen alvast op zoek te gaan naar een leuke outfit voor uw zoon of dochter.

Bij het vieren van het jubileum horen ook de drie feestavonden; de teenage party, de reünie en
de feestavond. De jubileumcommissie heeft besloten dat er een deadline wordt ingesteld voor
het aanmelden voor de feestavond op zaterdag 4 juni. De uiterlijke datum om je aan te melden
voor deze avond is vrijdag 15 april. Voor zowel de reünie (vrijdag 3 juni) als de teenage party
(donderdag 2 juni) kan tot op de dag van de feesten zelf worden aangemeld.
Foto-impressie voedsel en levensmiddelen Oekraïne
Begin maart konden er voedsel en levensmiddelen worden ingeleverd voor de mensen in
nood in de Oekraïne. Wat zijn we blij dat u gehoor heeft gegeven aan deze oproep.
Het transport dat georganiseerd werd door Uitslag Metaal B.V. en KDV/BSO Blije Voetjes.
Een verslag van deze reis is als bijlage meegestuurd.

Schoolreis en schoolkamp
Op dinsdag 31 mei gaan alle groepen naar Avonturenpark Hellendoorn. Daarnaast gaat
groep 8 op een driedaags schoolkamp op 20, 21 en 22 juni naar Ameland. Over het
schoolkamp ontvangen leerlingen en ouders later in het schooljaar meer informatie.
School en ouders betalen gezamenlijk de kosten voor het schoolreisje en schoolkamp.
De prijzen verschillen per groep, terwijl dit jaar alle leerlingen naar dezelfde locatie
toegaan. De reden hiervoor is dat er over de gehele schoolloopbaan een bedrag wordt
betaald dat alle schoolreisjes en het schoolkamp gedeeltelijk financieel mogelijk maakt.
Voor leerlingen uit groep 1 en 2 is de bijdrage van ouders 16,- euro.
Voor leerlingen uit groep 3 t/m 7 is de bijdrage van ouders 22,50 euro.
Voor leerlingen uit groep 8 is de bijdrage van ouders 55,- euro.
We vragen u het totaalbedrag voor uw zoon(s)/dochter(s) uiterlijk 30 mei over te maken
naar rekeningnummer NL 30 RABO 0386600775 t.n.v. CNBS Windesheim Sibculo, o.v.v.
SCHOOLREIS, de naam en de groep van uw kind.

Wij wensen iedereen prettige paasdagen toe.

Kanjertraining
In groep 3 werken de leerlingen aan de sociale vaardigheden door middel van het
verhaal van Max en de Vogel horend bij Kanjertraining. Eén van de onderdelen waar in
groep 3 aandacht wordt besteed is het aangeven van grenzen. Wat vind je leuk? En wat
niet? Hoe reageer je als iemand vervelend tegen je doet? Hoe kun je elkaar helpen?
Allemaal vaardigheden die de kinderen goed kunnen gebruiken in het dagelijks leven.
Hieronder ziet u twee oefeningen horend bij het aangeven van grenzen:

