
 

 

Nieuwsbrief mei 2017 
 

Mei 2017 Juni 2017 
4 Dodenherdenking 5 2e Pinksterdag (alle leerlingen vrij) 
5 Bevrijdingsdag, einde meivakantie 7 Schoolreisje 
  12 Informatieavond Veilig leren lezen 

Ouders groep 2; info volgt 
15 Zwemmen groep 5/6 12.30-13.30 uur 13 OR bijeenkomst 
15 t/m 
19 

Avond Vierdaagse 14 t/m 
16 

Kamp groep 8 

16 Fietscontrole voor examen (gr.7) 15 en 
16 

Groep 1 t/m 4 vrij 

18 Praktijk examen verkeer (gr. 7) 17 Jasondag 
  19 Zwemmen gr 5 en 6 12.30 – 13.30 uur 
24 Alfrinkjournaal 20 Techniekochtend gr 8 
25+26 Hemelvaart (alle leerlingen vrij) 20 Presentatieavond schooljaar 17-18 
  23 Studiedag (alle leerlingen vrij) 
  27 Techniekochtend gr 7 
  28 Kennismakingsdag Staring & AOC 
  29 Alfrinkjournaal 
  30 Rapport 
 
 
Inzameling oud – papier 
Vanuit Dusseldorp/ Remondis hebben we inmiddels de afrekening van het oud papier ontvangen. Dankzij 
alle kinderen, ouders en omwonenden hebben we in 2016 10.110 kg oud papier opgehaald. Voor iedere 
kilo krijgt de school een vergoeding welke ten goede komt aan de school en de kinderen. Het exacte bedrag 
laat nog even op zich wachten. Gaan we hier in 2017 overheen? Met uw hulp lukt dit vast.  
 
 
Volleybal 
Dankzij hun geweldige prestaties van de volleybal meiden van groep 7, mogen ze 13 mei meedoen met de 
provinciale ronde in Apeldoorn. We wensen ze veel succes! 
 
 
 
Witte donderdag 
We kijken terug naar een mooi samenzijn afgelopen 
13 mei. Dankzij de werkgroep hebben de kinderen een 
mooie viering gehad en hebben een aantal kinderen 
zelf hun muzikale talenten kunnen inzetten. We willen 
iedereen hartelijk bedanken voor hun inzet en 
betrokkenheid. De vastenactie welke ten goede komt 
aan de kinderen in El Salvador heeft 747,65 euro 
opgebracht. Een mooie opbrengst met dank aan de 
kinderen en ouders.  
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Rabobank actie 
Wij doen mee aan de Rabobankactie Hart voor de 
Achterhoek. Van 9 tot en met 26 mei kunnen leden van 
Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek stemmen op 
verenigingen en stichtingen die zij een warm hart 
toedragen. Iedere stem is geld waard en daarvoor 
hebben wij jouw hulp nodig. 
In samenwerking met de oudervereniging hebben we als 
doel gesteld het opknappen van het computerlokaal en 
het verbeteren van de verbeteren van het plein icm de 
parkeerplekken.   
Zeg de actie voort aan familie en kennissen die lid zijn 
van de Rabobank. Meer informatie over de actie is te 
vinden op www.rabobank.nl/noa  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dodenherdenking in Neede 
Op 4 mei worden in Neede de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht. De herdenkingsdienst is 
in de Grote Kerk in Neede en start om 18.30 uur. Daarna is er een stille tocht richting de Needse Berg.  
De herdenking vindt plaats bij het herinneringsmonument op de Drostenkamp (Needse Berg), hier wordt 
een krans gelegd ter nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers. Aanvang 19.30 uur. Leerlingen worden 
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.  
 
 
Meneer Harrie 25 jaar op onze scholen 

Een geweldige mijlpaal voor meneer Harrie. Hij is 25 jaar bij ons op school en hier zijn wij natuurlijk heel erg 
blij mee. Meneer Harrie heeft van het team en van het bestuur een mooi cadeau gekregen om dit 
heugelijke feit te vieren. Nog vele jaren, meneer Harrie! 
 
 
Schoolreisje 
Ook zo benieuwd naar het schoolreisje? Nog even geduld meer (praktische) informatie volgt na de 
meivakantie. 
 
Informatieavond ouders groep 2 - veilig leren lezen 
Op 20 juni, voorgaand aan de presentatieavond worden de ouders van groep 2 uitgenodigd om alvast een 
voorproefje te krijgen van de methode veilig leren lezen. Zet deze datum alvast in je agenda! De officiële 
uitnodiging volgt later. 
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Meedenken over het onderwijs op onze school 
Onze school is altijd in ontwikkeling. De samenleving verandert en de school verandert mee. De afgelopen 
periode is het team bezig geweest om het onderwijs op onze school onder de loep te nemen. Hierbij 
hebben wij gekeken naar de waarden en de visie van de school. Onze uitgangspunten. Ontwikkeling vindt 
immers plaats vanuit visie. Natuurlijk gaan wij onze bevindingen en nieuwe uitgangspunten delen met alle 
ouders, maar vooraf willen wij eerst nog graag met ouders in gesprek en willen we ook de input van ouders 
hebben om dit nog beter vorm te kunnen geven.  
 
Dit willen wij doen met een resonansgroep. Een resonansgroep zal een of twee keer per jaar bij elkaar 
komen op uitnodiging van de directie en dient als klankbord voor de ontwikkelingen op school. Uiteraard 
maken de leden van de MR hier ook deel van uit. Zij zijn immers eerste sparringpartner als het gaat om de 
ontwikkeling op school.  
Wilt u plaatsnemen in onze nieuwe ‘resonansgroep’, samen met de oudergeleding van de MR?  
Dan horen wij dit graag via r.leuverink@keender.nl.  
Een eerste bijeenkomst staat gepland op dinsdagavond 23 mei a.s. om 19.30 uur tot uiterlijk 21.00 uur. 
 
 
Culturele dag i.p.v. toneelochtend 
In plaats van de toneelmorgen hebben we nu culturele dag voor de kinderen onder het thema :  
MUZIEK EN BEWEGING. 
Deze zal plaats vinden  op dinsdag 23 mei. De kinderen krijgen verdeeld over de ochtend te maken met 
verschillen muziek thema’s .  
Dan  is de uitvoering  ‘s middags van 13.00 uur tot 13.45 uur  in de gymzaal aan de Oranjelaan. Hierbij bent 
u van harte welkom.  De deur gaat om 12.45 uur open en kunt u nadat de kinderen binnen zijn ook naar de 
zaal lopen. Wij hopen op een vrolijke, energieke  en mooie uitvoering. 
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      grootse  APENKOOI  

  
  

  
In de meivakantie op woensdag 26 april a.s.  maken wij wederom een grote, super gave   

APENKOOI  

                                           In de Spilbroekhal in Neede  
  
Hoe laat: Van 13.30 – 14.30 uur voor kinderen van groep 1 t/m 4  

Van 14.45 – 15.45 uur voor kinderen van groep 5 t/m 8  
Voor wie:Alle kinderen van de basisschool  

(Leden en niet leden)  
Kosten:€ 2,= (te betalen bij de Spilbroekhal)  
Opgave:Niet nodig, iedereen is van harte welkom  
 Kom jij ook?  

Misschien vindt jouw vader of moeder het ook         leuk om het laatste 
kwartier mee te doen! Laat       ze dan de gymschoenen niet vergeten!  
  
  
Bestuur en leiding N.G.V. Neede  


