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Van Rita:
Met deze zonnige vakantie achter de rug beginnen we met veel plezier aan de lente.
Tijd voor veel buiten zijn en buitenlessen doen. Wij doen natuurlijk weer mee met de
nationale buitenlesdag op 2 april a.s. Koud? Nee hoor, we doen gewoon een dikke jas
aan. Regen? Och een plekje ergens onder een dakje en mocht het echt bar en boos
zijn, bedenken we gewoon een of een paar andere dag(en). We hebben er zin in!!!
Wat fijn, dat er weer hulpouders zijn geweest, die:
•
•

•
•
•

•

Het oude papier uit de schuur gehaald hebben (dank je John)
De restanten van de kerstbomen hebben kleingemaakt en weggedaan
(Natalie en Raymond, dank je wel.... en ook Mathijs en Femke natuurlijk,
want die hadden dat aangegeven in de kinderraad)
Hebben meegereden naar de bioscoop op Juffendag (dank je wel Gertien,
Mirjam, Wilma en Astrid)
Alle hoofden weer hebben gecontroleerd op luizen........we zijn weer
luizenvrij!!! (dank je wel Anja en Nancy)
Hebben vergaderd over de afgelopen periode en over de activiteiten, die de
komende periode op de agenda staan, de paaslunch, de Koningsspelen, de
avondvierdaagse, de bloemenactie, het sturen van kaartjes aan pas geboren
babytjes....(dank je wel OR)
Hebben meegedacht en gepraat over de “scholen voor morgen". ( dank je
wel MR)

Waar een school met betrokken ouders goed in is!!!!!

Nieuwtjes groep 1-2-3-4:
•

•
•

Met Juffendag waren de juffen allemaal erg verrast door de leuke
tekeningen, cadeautjes, bloemetjes, hartjes, chocolaatjes en
verwennerijtjes.
Naar de bioscoop, een superleuke film, superjuffie!! Soms toch ook
best een beetje spannend. En wat een lekkere traktatie van Ayla!!!
Nu de vakantie zaten we vol met verhalen. We hebben gelogeerd, zijn
wezen zwemmen, hebben lekker thuis gespeeld, we hebben geskied,
maar vooral hebben we genoten van het lekkere weer en van het
eventjes niets doen!!!

Nieuwtjes groep 5-6-7-8:
Wat hebben we een fijne vakantie achter de rug met prachtig weer! Maar nog
even een terugblik. We zijn de vorige maand gestart met de Voorleeswedstrijd
voor alle schoolvoorleeskampioenen (mooi scrabble woord) binnen de
gemeente Olst/Wijhe. Lynn mocht onze school vertegenwoordigen in de
bibliotheek in het Holstohuus in Olst. De bieb was goed gevuld en het was
ontzettend spannend. Lynn deed het geweldig! En eindigde op een tweede
plaats. Gefeliciteerd! Dezelfde week trok groep 7 en 8 op woensdagmiddag
naar de scholengemeenschap ‘'De Noordgouw’' in Heerde. Daar gingen ze de
strijd aan tegen andere scholen uit de regio met de zg. Taalstrijd. Pittige
spelrondes waar je punten moest scoren. Aangemoedigd door de vele ouders
uit Welsum was het een leuk, brein brekend maar vooral spannende
wedstrijd. Zoals u wellicht hebt kunnen lezen, in de Schaapskooi, zijn onze
toppers derde geworden. Gefeliciteerd!
In de laatste week voor de vakantie op de fiets met groep 6,7,8 naar Deventer.
Dit jaar Juffendag in het Filmhuis! Onder het genot van een bekertje popcorn
kijken met de hele school naar de film’' Superjuffie’'. Wat een belevenis! Nu
eens een keer geen Mees Kees of Meester Jaap maar een geweldige juf in de
hoofdrol. Top!
In verband met de verhuizing hebben we vrijdag afscheid genomen van ons
altijd vrolijk gehumeurde klasgenoot Mitchell. Precies op zijn verjaardag! Het
was een blij, vrolijk en aan de andere kant ook een heel emotionele dag. De
kinderen van groep 5,6,7,8 hadden een lunch voor hem georganiseerd en we
hebben op camping’' Stuurmanskolk’' het spel levend stratego gespeeld.
Fam. Keurhorst bedankt dat we van het terrein gebruik mochten maken!
We wensen Mitchell heel veel plezier op zijn nieuwe school en in het nieuwe
huis.

Quote van Ayla:

Nieuws van Saskia:
Zoals bekend is, wordt er op 15 maart a.s. gestaakt. Ook al sta ik zelf niet voor
een groep en ervaar ik een andere soort werkdruk, ik ben voornemens om
mijn collega’s te steunen. Gelukkig is het bij ons op school nog niet
voorgevallen, maar op andere locaties ben ik al meerdere malen ingezet om
een groep op te vangen wegens het gebrek aan invallers. Ik doe dat met
liefde, alleen wordt mijn takenlijst er niet korter van. Hoe fijn zou het zijn als
de minister nu eindelijk eens wakker wordt en erkent hoe ernstig de situatie
eigenlijk is?

Verjaardagskalender:
In maart zijn jarig:
2 maart:

Bram van Raamsdonk

18 maart:

Jurre Deunk

25 maart:

Saskia Henneke

Van harte gefeliciteerd!
En we wensen je natuurlijk een heel fijne dag!

