
  

 

  

 

 

 

Zendingsgeld van de afgelopen periode 

Het zendingsgeld van de maanden april, mei en juni wordt in de komende maanden 

verzameld en geteld door de leerlingenraad. Zij gaan ook het goede doel bepalen 

waaraan het geld zal worden geschonken. In de nieuwsbrief van juli leest u meer! 

 

Verjaardagen 

In mei en juni mogen we de volgende leerlingen feliciteren:  

Naam Groep Verjaardag 

Sterre 5   5 mei 

Lieveke 1   7 mei 

Djurre 8   7 mei 

Jesse  2 11 mei 

Larz 4 12 mei 

Job 8 21 mei 

Ilse 7 23 mei 

Shanee 3 27 mei 

Femke 1 30 mei 

Julian 8 30 mei 

Evi 3 2 juni 

Marijn 8 4 juni 

Dani 7 5 juni 

Emma 2 13 juni 

Boaz 8 14 juni 

Lize 1 16 juni 

Fleur 5 22 juni 

Matté 4 29 juni 

Guus 1 30 juni 

Sen 8 30 juni 

 

Nieuwe leerlingen 

In mei mogen we Nienke welkom heten op onze school. We wensen haar een plezierige 

en leerzame tijd toe op school. 
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Noodkreet; Gebrek aan verkeersbrigadiers! 

Voor het komende schooljaar lijkt het op dit moment niet mogelijk om het rooster voor de 

verkeersbrigadiers rond te krijgen. Op zowel de maandag- als dinsdagochtend om 8:15 

uur bij de oversteekplaats voor school en de woensdagmiddag om 12:15 uur aan de 

Gemeenteweg zijn onvoldoende verkeersbrigadiers beschikbaar. Dit betekent dat er op 

deze momenten zonder toezicht overgestoken moet worden door alle leerlingen. 

Op 28 juni vindt een korte cursus van maximaal een uur plaats in de avonduren, 

waarmee de bevoegdheid om als verkeersbrigadier aan de slag te gaan wordt behaald. 

Aanmelden kan tot uiterlijk 1 juni. We doen een dringend beroep op iedereen die een 

mogelijkheid ziet om één van de gaten in het rooster op te vullen, zich aan te melden via 

info@cnbs-windesheim.nl 

 

Leerkrachtenvolleybaltoernooi 

Op vrijdag 13 mei nemen de leerkrachten van onze school met twee teams deel aan het 

volleybaltoernooi voor leerkrachten in de gemeente Hardenberg. De eerste wedstrijd 

wordt om 18:00u gespeeld en zo rond 21:00 uur zullen beide teams van onze school 

elkaar treffen in de finale. Het is wellicht wat kort dag om nog supportersbussen te 

regelen, maar zelf afreizen naar sporthal De Meet (M. Harmszn. Trompstraat 42 in 

Hardenberg) juichen we uiteraard toe. Komen jullie ons massaal aanmoedigen? 

 

Creatieve middagen 

In de periode van 12 mei t/m 2 juni zullen er geen gezamenlijke creatieve middagen 

plaatsvinden voor groep  5 t/m 8. Uiteraard worden in de klassen zelf wel creatieve 

lessen gegeven. In de aangegeven periode vinden onder andere een 

onderwijsinspectiebezoek, de pannenkoekenochtend voor grootouders (gr. 8), 

Hemelvaart en het schoolreisje plaats. Vanaf donderdag 9 juni pakken we de draad weer 

op. 

 

Hemelvaart 

Op donderdag 26 mei is het Hemelvaart. Alle leerlingen zijn op deze dag en op vrijdag 27 

mei vrij. 

 

Jubileumweek; Tijd voor feest en plezier! 

In de week van 30 mei tot 3 juni vieren we ons 100-jarig jubileum. U ontvangt naast deze 

nieuwsbrief een overzicht met alle activiteiten en praktische informatie. 
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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, indien dit nog niet gedaan is, 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.  

 

Pinksteren 

Pinksteren valt dit jaar op 5 en 6 juni. Op maandag 6 juni zijn alle leerlingen vrij. 

 

Ledenvergadering 

Op maandag 13 juni vindt de algemene ledenvergadering van de Vereniging voor 

Christelijk Nationaal Basisonderwijs te Sibculo plaats. Deze vereniging bestaat uit leden 

die het Christelijk basisonderwijs in Sibculo een warm hart toedragen. Voor slechts 7,50 

euro per jaar kunt u lid worden. Een aanmeldingsformulier kunt u aanvragen via 

info@cnbs-windesheim.nl. Leden ontvangen begin juni een uitnodiging voor de 

vergadering. 

 

Administratiedag 

Op woensdag 29 juni hebben alle leerkrachten een administratiedag. Op deze dag 

verwerken zij alle toetsresultaten, observaties en vergaderen zij om de 

rapportgesprekken (di. 5 juli en do. 7 juli) voor te bereiden. Alle leerlingen zijn op deze 

dag vrij. 
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Praktische zaken komend schooljaar 

Welke leerkracht staat voor welke groep? Hoe worden de vakanties ingepland? Hoe ziet 

het gymrooster er uit? Achter de schermen wordt er al volop gewerkt aan de 

voorbereiding voor het komende schooljaar. Begin juni ontvangt u van ons alle 

informatie.  

 

Inspectiebezoek 

In de maand mei brengt de onderwijsinspectie een bezoek aan onze school en het 

bestuur om de kwaliteit van het onderwijsproces te bespreken. Zodra de bevindingen van 

de het onderzoek bekend zijn, zullen we deze met u delen. 

 

Einde EU-schoolfruit project 

Het EU-schoolfruit project is inmiddels ten einde gekomen. We bedanken alle vrijwilligers 

die de afgelopen periode hebben geholpen bij het snijden van het fruit.  

Vanaf nu wordt verwacht dat leerlingen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

sowieso een gezonde pauzehap meenemen. De woensdag is een uitzondering, dan mag 

er een koekje mee worden genomen. 

 


