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Formatie 2017-2018
We kijken alweer vooruit naar het volgende schooljaar
en zijn begonnen met de formatie voor 2017-2018.
Vorige week zijn de gesprekken geweest met nieuwe
ouders en de totale inschrijving staat nu op 23
leerlingen. Dat is een mooi aantal en we verwachten
dat er nog enkele leerlingen bij komen.
Doordat we in de bovenbouw de grotere groepen
hebben, krimpt het totale
leerlingenaantal van onze
school wel.
Daarnaast zijn er enkele
verhuizingen en daardoor
kan het leerlingaantal nog
iets wijzigen. Zo werd
afgelopen week nog
bekend dat we volgend jaar 2 verhuisleerlingen er bij
krijgen en dat er wellicht twee andere gezinnen
verhuizen naar een andere wijk.
In verband met de krimp van onze school en de
mogelijkheden binnen PCPO Rijssen is deze week
bekend geworden dat we in het nieuwe schooljaar
helaas afscheid moeten nemen van Juf Henny
Paalman en Juf Wilma Gerrits. Ze gaan volgend
schooljaar les gaan geven op de Constantijnschool. Dit
schooljaar ronden ze gewoon met groep 3a af.

Oproep brigadier voor de
Welleweg
We zijn dringend op zoek naar een
brigadier voor de dinsdagmorgen
van 8:15 tot 8:30.
Wie helpt er mee?

Paasviering met ouders groep 3 en 4
Op woensdagavond 12 april vieren we samen met de
kinderen van groep 3 en 4 het paasfeest in de
Hoeksteen. De viering begint om 19.00 uur. Zet u dit
alvast in uw agenda? De uitnodiging volgt nog.
Let op! De andere groepen hebben gewoon overdag
een paasviering in en met de eigen groep.

Bijbeltekst
“Voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is
Gods reddende kracht voor allen die geloven, voor
Joden in de eerste plaats, maar ook voor andere
volken.”
Romeinen 1 vers 16

Schoolfruit

Vakantierooster 2017-2018
Het vakantierooster voor 2017-2018 is bekend
geworden en ziet er als volgt uit.
Herfstvakantie
23-10 t/m 27-10-2017
Kerstvakantie
25-12 t/m 5-1-2018
Voorjaarsvakantie
26-2 t/m 2-3-2018
Paasvakantie
30-3 t/m 2-4-2018
Meivakantie
27-4 t/m 4-5-2018
Hemelvaartsdag
10 en 11-5-2018
Pinksteren
21-5-2018
Zomervakantie
23-7 t/m 31-8-2018
De definitieve planning, met andere vrije dagen wordt
eind juni bekend.

Het einde van het gratis schoolfruit komt alweer in
zicht. We ontvangen nog 2 weken gratis fruit. Daarna
kunt u op de daarvoor bestemde dagen de kinderen
weer zelf fruit meegeven.
Woensdag 29 maart: Komkommer (5 ll per kk)
Donderdag 30 maart: Sinaasappel
Vrijdag 31 maart: Peer
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Koningspelen 21 april 2017
Op 21 april vinden wederom de
koningsspelen plaats.
Met de leerlingen van de groepen 1
tot met 6 gaan we hier bij school de
koningsspelen vieren.
Wie wil ons bij school (voor groep 1 tot en met 6) deze
morgen helpen? U kunt zich opgeven bij juf Ilonka
Schotman (i.schotman@waschool.nl)
De koningsspelen voor groep 7 en 8 zijn op de
Koerbelt, Dit wordt centraal georganiseerd. Daar zijn
ook vrijwilligers voor nodig:
 Op donderdagochtend 20 april zoeken wij
vrijwilligers die vanaf 8.30u kunnen helpen met
het opbouwen.
 Op vrijdagmiddag 21 april zoeken wij
vrijwilligers die vanaf 15.00u kunnen helpen
met het opruimen.
Kun je hierbij helpen, stuur dan een mailtje naar
j.w.dangremond@pcporijssen.nl.

een mooie dag, goede organisatie, goede sfeer, goed
samenspel en genoeg punten gescoord om door te
gaan naar de finalepoule. Ons jongensteam is ook
door naar de finalepoule! Deze wedstrijden worden
gespeeld op woensdag 5 april a.s. Supporters zijn erg
welkom!

Huis van de toekomst
Vorige week vrijdagmiddag heeft groep 7a de
techniekwedstrijd gewonnen. Ze hebben een reis
gewonnen naar het “Nationaal Militair Museum” in
Soesterberg. Het winnende werkstuk “Het Huis van de
Toekomst” staat ter bezichtiging bij de ingang van de
school.

Schoolvoetbaltoernooi
De eerste ronde van het schoolvoetbaltoernooi zit er
op. De meiden moesten de eerste wedstrijd tegen de
Roerganger uit Enter. Nou we kunnen wel stellen dat
het een flitsende start was! Door mooi samenspel en
goede aanmoediging wonnen ze met maar liefst 8-0.
De tweede wedstrijd moesten de meiden wederom
tegen een team uit Enter, nu van de Wegwijzer. Ook
deze wisten ze overtuigend te winnen met 3-0. In de
volgende wedstrijd hadden ze het een stuk lastiger
tegen team 1 van de Julianaschool. Helaas moest Mirte
tijdens deze wedstrijd het veld geblesseerd verlaten,
waardoor het team wat van slag raakte. De wedstrijd
eindigde in 0-0. De laatste wedstrijd van de
zonovergoten woensdag moest gespeeld worden
tegen de Constantijnschool. Door een eigen foutje
kwamen ze met 1-0 achter maar de meiden wisten
zich goed te herstellen en scoorden gelukkig de
verdiende 1-1. Dit was ook de einduitslag. Al met al

We zijn hier natuurlijk super trots op! Kom het huis
gerust een keer bekijken.

Agenda
30 maart
30 maart
30 maart
5 april
13 april

14-17 april
21 april
24-28 april
5 mei
8 mei

Testlab groep 7 ‘Ik eet het beter’
Over de tong groep 6
Klassenlunch groep 8, Leerlingen van
groep 8 zijn om 14:00 uur vrij
2e ronde schoolvoetbal
Tussen de middag paaslunch op
school. Alle leerlingen zijn om 14:00 uur
vrij.
Pasen, Leerlingen vrij
Koningsspelen
Vakantie
Bevrijdingsdag (leerlingen vrij)
Leerlingen vrij in verband met
teamscholing.

