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Schooljaar 2018–2019 nr. 17       18 mei t/m 7 juni 2019 

Terugblik 

We gaan alweer de laatste schoolweken in. Weken waarin nog veel staat te gebeuren! Maar ook de 
afgelopen weken hebben we niet stilgezeten. Zo heeft de schoolfotograaf alle leerlingen van onze school 
weer mooi op de foto gezet. We zijn benieuwd naar de uiteindelijke foto’s! 
 
Ook zijn er de afgelopen weken gesprekken geweest met ouders/verzorgers van leerlingen van wie de 
TLV (ToelaatbaarheidsVerklaring) aan het einde van dit schooljaar afloopt. Een TLV is een beschikking 
namens het samenwerkingsverband van de scholen in Twente-Noord (waar onze school ook onder valt), 
dat bepaalt dat een kind op het SBO onderwijs mag krijgen. Als een TLV 
afloopt, is dat een soort ‘pas-op-de-plaats’: een moment om nog eens 
extra met elkaar te bespreken hoe de ontwikkeling van de leerling 
verloopt en wat nodig is in de komende onderwijsperiode voor deze 
leerling. Samen – ouders, school en zorg - stellen we dan doelen waar we 
de komende periode aan gaan werken. Samen bepalen we ook welke 
schoolsetting in de komende periode het beste bij de leerling past en 
kunnen we een nieuwe TLV aanvragen. We kijken terug op hele goede, 
zinvolle en open gesprekken!  

 

Nieuwsbrief voor 3 weken 
U ontvangt nu een nieuwsbrief voor 3 weken. Dit heeft als reden dat de kampen er aankomen en daarna 
is het Hemelvaartsdag en de vrijdag erna hebben de leerlingen ook allemaal vrij. 
De volgende nieuwsbrief zal verschijnen op vrijdag 7 juni. 
 

Kampen  
Het is al bijna zover! De kampen gaan bijna van start. Alle informatie over het kamp van uw kind ontvangt 
u van de leerkracht van uw kind.  

Maakt uw kind gebruik van de taxi, wilt u dan zelf de kampdata 
doorgeven aan de vervoerder van uw kind? Als school geven wij altijd 
wel de vaste (schoolbrede) vrije dagen en vakanties aan de 
taxicentrales door; maar omdat de kampen voor de verschillende 
groepen op verschillende dagen en tijden zijn, is dit niet schoolbreed 
door te geven. Daarom verwachten we dat u als ouder/verzorger zelf 
doorgeeft aan de taxicentrale wanneer uw kind op kamp gaat en dan 
dus niet met de taxi vervoerd hoeft te worden.  
Op de kampdagen hebben veel groepen afwijkende tijden van vertrek 

en aankomst. Uw kind kan dan dus niet met de taxi mee, omdat er vooraf of na afloop geen opvang voor 
de leerlingen is. Het is dan dus de bedoeling dat u zelf het vervoer van en naar school voor het kamp regelt 
voor uw kind. En natuurlijk is het ook heel gezellig als u zelf uw kind kunt uitzwaaien en ophalen! 
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Hierbij nog even het overzicht van de kampen: 
 

Groep(en): Data kamp: Locatie: 

OB3 en MB1 23 t/m 24 mei  Scoutinggebouw Nijverdal 

MB2 en MB3 27 t/m 29 mei ‘Troephuis’, Holten 

BB1 22 t/m 24 mei ‘Pallandt’, Ommen 

BB2 en BB3 27 t/m 29 mei ‘Pallandt’, Ommen 

 

De kinderen van onderbouw 1 gaan op maandag 1 juli op schoolreisje, hierover later meer.  

 

Avondvierdaagse 
Op maandag 17 juni start de avondvierdaagse. Wij doen hier als school niet aan mee, 
omdat wij een regio school zijn en veel gezinnen ook samen willen lopen. De kinderen die 
mee gaan lopen met de avondvierdaagse wensen we veel plezier en goede 
wandelkilometers toe!  
 

Schoonmaakavond 
Het duurt nog even, maar we willen u toch vragen om maandagavond 24 juni in uw agenda te noteren: 
we houden dan de halfjaarlijkse schoonmaakavond op onze school. Omdat we een kleine school zijn met 
kleine groepen, hebben we ieders hulp nodig om de klus vlot en gezellig te klaren. We gaan er daarom 
van uit dat van elk kind een ouder/verzorger helpt met een schoonmaakavond, want: Vele handen maken 
licht werk! Noteert u de datum alvast?  

 

Doordenkertje 
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Agenda  
22 t/m 24 mei  kamp BB1 
23 t/m 24 mei  kamp OB3 en MB1 
27 t/m 29 mei  kamp MB2 en MB3 en kamp BB2 en BB3 
30 en 31 mei  Hemelvaartsdag en vrije dag na Hemelvaart 
9 t/m  11 juni  Vrij i.v.m. Pinksteren 
12 t/m 14 juni  OB1, OB3 en MB1 vrij 
24 juni  Schoonmaakavond 
 

Bijlagen 

Dit keer zijn er de volgende bijlages:  
- De verwerking uit middenbouw 2 
- Een bericht over de kidsrun bij de Rijsserbergloop 
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