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Nieuwsbrief  
 

Schooljaar 2021-2022 nr. 15                         9 t/m 22 april 2022 

Van de directeur 

Maandopening 
Eerlijk gezegd was ik wat geraakt afgelopen woensdag. 
Voor mij de eerste keer dat ik een maand-opening 
meemaakte. Alle leerlingen en personeel waren in de 
gymzaal bijeen om de maandelijkse opening bij te 
wonen. Na twee jaar mocht het weer;  samen in een 
ruimte met zoveel mensen. Juf Kreijkes had de leiding 
met elektronisch versterkte stem, het schijnt dat ze dat 
normaal niet nodig heeft maar ze was wat schor. De 
leerlingen hingen aan haar lippen. Wat knap is dat ze een 
opening verzorgt waarbij alle leerlingen betrokken zijn. Er is wat samen gezongen en er is goed 
geluisterd. Naast het spannende verhaal met als “dader Wim” werd ook verteld over Goede Vrijdag 
en Pasen. De weg die Jezus moest gaan voor ons allemaal. De drie kruisen werden door middel van 
een dia vertoond en op de vraag waar Jezus heeft gehangen kwam spontaan het antwoord “in het 
midden”. 
Wij zeggen wel eens; de deugd in het midden……. Uiteindelijk een uitspraak die eigenlijk wat anders 
betekent, maar hier slaat het de spijker op z’n kop.  
 

Verkeersexamen 2022 

Op 28 en 29 maart hebben de 

beide groepen 7 het theoretische- 

en praktische Verkeersexamen 

gehad. Het was best spannend om, 

na een periode van veel oefenen, 

het echte examen van VVN te 

maken en een route door Rijssen 

te fietsen. Gelukkig zijn alle 

kinderen geslaagd! Gefeliciteerd! 

Vrijwilligers bedankt voor jullie 

inzet! 

   

Organisatie 

Schoolkamp  en schoolreis  
Dinsdag 26 april ontvangt u via Parro een link voor de betaling voor schoolkamp en schoolreis. 
Mocht dit voor u problemen opleveren of wilt u liever sparen dan mag u dit doorgeven aan de 
directeur of aan de leerkracht van uw kind. Dan voorkomen wij dat u telkens een herinnering aan 
de betaling krijgt. 
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Groep Wanneer Waarheen Bedrag 
OB1 7 juli   € 12,50 

OB2 en OB3 17 mei  € 25,00 

MB1 t/m BB2 17 mei  € 25,00 

BB3 8 t/m 10 juni Ommen € 55,00 

 

Paasviering 2022 

Donderdag 14 april mogen we Paasfeest vieren op school en onder schooltijd. Dit jaar gaan we het 
anders aanpakken, met een Paasbelevingstocht.  
De kinderen gaan in kleine groepjes, onder leiding van een volwassene op pad. Zo beleven we samen 
de weg naar Pasen.  

Wilt u uw kind voor deze dag een 
bord, een soepkom, een beker en 
een lepel meegeven. Voorzien van 
naam. Wilt u alles in een extra plastic 
tas stoppen zodat het weer mee kan 
naar huis zonder alle rugzakken vies 
te maken. 

We gaan dus lunchen en het menu is als volgt: tomaten- of groentesoep, een broodje met 
hamburger en een broodje met knakworst. Uw kind kan deze dag dus de eigen lunch thuis laten, 
tenzij uw kind dit niet lust. Wilt u dan uw kind wat anders meegeven? Alvast heel erg bedankt.  
Thuis kunt u deze tocht meebeleven via de foto’s die op Parro gedeeld zullen worden. We kijken uit 
naar ons Paasfeest.  
 

Koningsspelen 

Vrijdag 22 april vinden de Koningsspelen plaats. OB1 t/m MB3 
vieren de Koningsspelen op school. Zij starten deze dag met een 
ontbijt. Wilt u een bord, beker en bestek meegeven?  
De groepen gaan op school activiteiten doen die bij de 
koningsspelen passen. Vanaf 11.15 uur bent u van harte welkom 
om te komen kijken en de sfeer te proeven. OB1 t/m MB3 zijn 
om 12.00 uur vrij! Dresscode = oranje. 
 
De bovenbouwgroepen gaan naar een centrale plek in Rijssen waar heel veel leerlingen van PCPO 
samenkomen om de festiviteiten te vieren. Het definitieve programma volgt hiervoor nog via de 
groepsleerkracht. 

 

Terugblik 

Studiedag 
Woensdag 30 maart was uw kind vrij. We zijn toen met het hele 
team in Almelo geweest in het Heraclesstadion, nee niet om een 
potje te voetballen maar om onze jaarlijkse studiedag van het 
speciaal(basis)onderwijs te volgen. We hebben een prachtige 
lezing gehad van de welbekende ontwikkelingspsycholoog Steven 
Pont over het grote belang van onze pedagogische taak om 
kinderen in veiligheid tot leren te laten komen. Van elkaar leerden 
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de deelnemers in de maar liefst 20 workshops, waarvoor we gebruik konden maken van de 
prachtige skyboxen, veel over elkaars werkwijzen, methodieken, achtergronden. Van 
kennisoverdracht over hoe om te gaan met meer begaafde kinderen met autisme, van ervaren hoe 
je kinderen actiever kunt laten zijn op de speelplaats, hoe je iPads doelgerichter kan inzetten etc. 
Kortom een leerzame dag waarbij we hopen dat uw kind daar de komende tijd ook wat aan heeft. 
 

Schoolfruit 

Woensdag:       Donderdag:          Vrijdag:  

 
 

Agenda 

13 april     MR-vergadering 
14 april     Paasviering (onder schooltijd) 
15 april     Goede Vrijdag 
17 april     1e Paasdag 
18 april     2e Paasdag  
21 april     TLV gesprekken 
22 april     Koningsspelen 
22 april     OB1 t/m MB3 12.00 uur vrij! 
27 april t/m 6 mei    Meivakantie 

 

Ter inspiratie  
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