
 

 

 

Nieuwsbrief oktober 2016: Nr. 2 
 
 
 
Agenda oktober Agenda november 
5 Personeelsdag Keender (Alle lln. vrij) 8 9.00 – 11.00u techniekochtend gr 7 
5 - 14 Kinderboekenweek 14 12.30-13.30 zwemmen groep 5/6 
14 Toneelochtend alle groepen 15 Papier container 
17-21 Herfstvakantie  16 Doemiddag AOC 
24 Luizencontrole 22 MR bijeenkomst 
27 Alfrinkjournaal 3 24 Alfrinkjournaal 4 
31 Techniekochtend groep 8    
 
 
Vrije dagen onderbouw; aanpassing kalender.  
Helaas zijn er toch wat foutjes in de ouderkalender blijven zitten. De groepen 1 en 2 hebben 8 en 9 juni 2017 geen vrij. 
Dit stond wel in de kalender. De week erop, 15 en 16 juni, hebben groep 1 t/m 4 wel vrij.   
 
 
Personeelsdag Keender 
Op woensdag 5 oktober organiseert de stichting Keender een personeelsdag. Alle leerlingen zijn deze dag vrij. De dag 
zal vooral in het teken staan van  de 21th century skills . 
 
Toneelochtend 
Op vrijdagmorgen 14 oktober is het weer zover…. De toneelmorgen…. Sommige groepen zijn nu al bezig met de 
voorbereidingen! Dit keer geheel in het teken van de kinderboekenweek. 
Om deze ochtend zo goed mogelijk te laten verlopen willen wij u een aantal dingen mededelen. 
De toneelochtend begint om 10.15 en duurt tot +/-11.00 uur. U mag om 10.10 uur de zaal in, maar wilt u wel wachten 
tot de kinderen binnen zijn? Wij willen graag dat u de schoenen uit doet, houdt u niet van “koude” voeten, neem dan 
een paar pantoffels of gymschoenen mee!! 
Wilt u uw niet schoolgaande kinderen bij u houden, zodat wij in rust met elkaar kunnen genieten van de voorstelling.  
De fotocommissie zal dit jaar wederom zorgen voor de foto’s. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om camera’s thuis 
te houden. Wij hopen op een zeer geslaagde toneelochtend! 
 

 
Kinderboekenweek 
 

Van 5 t/m 12 oktober besteden wij aandacht aan de Kinderboekenweek. Het thema van de Kinderboekenweek 
2016 is “Opa en oma” Lezen staat op onze school sowieso prominent op het weekrooster. Maar tijdens de 
Kinderboekenweek besteden wij extra aandacht aan het lezen. Dat kunt u thuis ook doen. Kijk maar eens op de site 
www.kinderboekenweek.nl.  De site staat boordevol suggesties en verwijzingen naar andere links om het lezen  
te promoten.  
 
 
Even voorstellen 
Hallo Allemaal,  
Ik ben Linda Knippenborg en ik begin maandag 3 oktober in groep 3/4  omdat juf Martine met 
zwangerschapsverlof gaat. Afgelopen maandag heb ik al een dagje meegedraaid in de groep en ik 
heb groep 3/4 als een gezellige, hardwerkende groep ervaren. Ik heb er veel zin om deze groep 
een aantal maanden over te nemen! Ik ben ook te bereiken via de mail: l.meijburg@soh-ict.nl  
Even kort wat over mezelf: Ik kom uit Hengelo en ik woon daar met mijn man Johan, 2 kinderen 
Stein en Wout en onze kat Lotje. Ik zit op korfbal en ik ga graag leuke dingen doen met mijn gezin. 
Daarnaast vind ik het ook heerlijk om te relaxen. 
Inmiddels ben ik al bijna 4 jaar klaar met de Pabo, ik heb in verschillende groepen ingevallen, 
voornamelijk in het speciaal onderwijs. 
Graag tot snel! 
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Sparen voor de schoolbieb 
Ook Bruna organiseert, net als vorig jaar, een spaaractie voor de scholen. Als school zijn wij erg blij met dit soort 
initiatieven. Het geeft ons vaak net dat beetje extra ruimte, wat weer ten goede komt aan de kinderen.  
Van 3 t/m 16 oktober kan er bij de Bruna gespaard worden voor de school.  
Hoe gaat dit in z’n werk: 

- De kassabonnen van gekochte boeken bij Bruna (of Bruna.nl) kunnen worden ingeleverd op school. 

- Wij verzamelen de kassabonnen. De kassabonnen kan de school weer inleveren bij de Bruna. 

- De school krijgt een waardebon (20% van het totaal). Van deze waardebon kunnen nieuwe leesboeken 

worden aangeschaft.  
Wij hopen dat u ons, tijdens de actieperiode, wilt steunen en dat wij zo de school bibliotheek weer wat kunnen 
vernieuwen. Alvast dank voor uw hulp.  
Wilt u meer weten over de actie, kijk dan even op bruna.nl/schoolbieb. Hier kunnen de kinderen ook deelnemen aan 
een leuke prijsvraag.  
 
 
Bijlage: 

- Needse gymnastiek vereniging 1 
- Needse gymnastiek vereniging 2 
- Sparen voor de schoolbieb 
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   Het nieuwe schooljaar is begonnen, zo ook een nieuw 
sportseizoen 

   De NGV wil je graag laten weten wat we jou kunnen bieden 

 

Kleuters uit groep 1 en 2 kunnen bij ons naar de kleutergym donderdag (spilbroekhal) 

en op zaterdag ochtend (Rietmolen). Hier kan ieder kind het Nijntje beweegdiploma 1 en 2 

halen. 

 

Voor kinderen uit groep 3, 4 en 5 is er veel meer te doen, zo is er de meidengym op 

dinsdagmiddag, jongensgym op donderdagmiddag, voor groep 3 en 4 is er een 

gemengde gymgroep op zaterdagmorgen in Rietmolen en op maandag in Noordijk 

(groep 4 t/m 8), dansen op zaterdagmorgen en op donderdag turnen (recreatiegroep). 

 

Ook voor de kinderen uit groep 6, 7 en 8 zijn er uren gym op donderdag, dans op 

zaterdag en op donderdag een springgroep. 

 

 

 

Het lesrooster, inclusief tijden en locatie, leuke foto´s en informatie over het Nijntjebeweegdiploma 

is te vinden op onze site www.ngvneede.nl 

 

 

We willen iedereen de kans geven om kennis te maken met onze vereniging en de verschillende 

lessen die gegeven worden. Daarom krijg je een strippenkaart. Je mag t/m dec 2016 vijf keer gratis 

meedoen met de lessen die je leuk lijken. Print deze kaart en laat hem aftekenen in de lessen waar 

je aan mee doet.  

 

 

Naam deelnemer: 

 datum Les waaraan deelgenomen is Paraaf leiding 

1    

2    

3    

4    

5    

 

 

 

http://www.ngvneede.nl/


Dansen bij de Needse Gymnastiek Vereniging N.G.V. 

Bo Sleebos is dit seizoen begonnen als danstrainster bij de Needse gymnastiekvereniging (NGV). Bo danst al 

8 jaar, diverse stijlen, zoals hiphop, girly en modern. Ze traint zelf in een wedstrijdteam en is met dat team 

al drie keer Nederlands kampioen geweest. Bo, die in Eibergen woont, is 4-de jaars VMBO-t student. Na het 

behalen van haar examen wil ze de opleiding sport en beweging doen. Daarnaast rondt ze binnenkort de 

assistent opleiding niveau 2 af.  

Op zaterdag geeft ze in de zaal aan de Dumasweg dansles aan drie groepen: een groep voor kinderen van 

groep 3 tm 5, een groep voor kinderen van groep 6 tm 8 en een groep 13 jaar en ouder.  Tijdens de lessen 

voor de jongere kinderen laat ze fundance en streetdance aan bod komen, voor de pubers is het aanbod 

gericht op modern. Ook stijlen als hiphop, girly, afrodance en dancehall behoren tot de mogelijkheden. 

Bo heeft er erg veel zin in. ‘Het zijn groepen die veel plezier hebben in het dansen. Het is natuurlijk even 

wennen, maar ze pikken het snel op. Het zijn echte doorzetters, als een pasje even niet lukt, geven ze niet 

op’ ,vertelt Bo. 

Bij alle groepen is nog plaats voor deelname. Als je het leuk vindt om te dansen, volg dan eens een paar 

proeflessen op zaterdag.  

 Voor kinderen van groep 3 tm 5 begint de les op zaterdag om 9.00 uur,  

 Voor groep 6 tm 8 begint de les om 10.00 uur,  

 Voor pubers vanaf 13 jaar start de les om 11.00 uur.  

Tijdens de sportweek krijgen alle deelnemers een boekje met informatie over verschillende sporten. In het 

boekje zit ook een strippenkaart van de NGV, hiermee kun je tot december gratis mee doen aan een aantal 

lessen. 

Voor meer informatie kun je ook terecht op onze website: www.ngvneede.nl 

 
 
 
 

http://www.ngvneede.nl/


 

PAGINA 5 NIEUWSBRIEF VOOR 

MEDEWERKERS 

 

Hoge kortingen op ICT voor alle ouders bij schoolspot.nl! 
 
Schoolspot.nl is dé ICT-webwinkel voor het basis- en speciaal onderwijs waar ouders en medewerkers met 
veel korting officiële software, hardware en andere ICT-gerelateerde producten kunnen bestellen. Deze 
korting kan oplopen tot wel 90% en dat wil de school jullie niet onthouden! 
 
Schoolspot.nl is geen commerciële webwinkel, maar een dienst voor het onderwijs. Door slimme 
overeenkomsten die zijn gesloten met leveranciers en omdat jouw basisschool vaak al een gedeelte heeft 
betaald voor het gebruik thuis, krijg je flinke onderwijskorting als je via schoolspot.nl koopt. 
 
Wat is er verkrijgbaar bij schoolspot.nl? 
Het assortiment bij schoolspot.nl is zeer uitgebreid. Je kunt er terecht voor al je software van Microsoft, 
Adobe, Magix, McAfee, Symantec etc. Maar ook voor laptops, tablets, educatieve software en cursussen en 
nog veel meer... En het zijn allemaal de nieuwste versies voor soms maar een fractie van de winkelprijs. 
Welke producten je in de webwinkel vindt en welke prijzen je ziet, is afhankelijk van de licenties die jouw 
onderwijsinstelling afneemt bij APS IT-diensten, de eigenaar van schoolspot.nl. 
 
Hoe ontvang je deze korting? 
Om te kunnen winkelen bij schoolspot.nl heb je een inlogaccount nodig. Heb je nog geen account dan kun 
je dat direct aanvragen bij schoolspot.nl, binnen enkele ogenblikken ontvang je via e-mail je inloggegevens 
en kun je gaan bestellen. 
 
De voordelen van schoolspot.nl 

 Betrouwbaar (in samenwerking met jouw bassischool en vrijblijvende aanmelding) 

 De laagste prijzen  

 Specifiek aanbod voor het basis- en speciaal onderwijs 

 Snel (downloads direct beschikbaar, andere bestellingen dezelfde werkdag verzonden) 

 De nieuwste versies (het assortiment is altijd up-to-date) 

 Geen verrassingen achteraf (btw en verzendkosten zijn al in de prijs verwerkt) 
 
Kijk dus op schoolspot.nl, dé ICT-webwinkel voor iedereen in het basisonderwijs! 

http://www.schoolspot.nl/


 
 


