
 

 

 

 

  Agenda juni  

Dag  Datum  Activiteit  

Maandag 04-06-2018 OR vergadering 

Dinsdag 05-06-2018 Juffen- meesterdag groepen 7 en 8 

Woensdag 06-06-2018 Bike-circuit groep 6-7 

Vrijdag 08-06-2018 Finale Streetsoccer 
Maandsluiting B-groepen inclusief groep 3 

Maandag 11-06-2018 18.30 uur uitvoering “windkracht 5” met groepen 5 

Donderdag 14-06-2018 Sportdag Oldenzaal groepen 7 en 8 
Groepen 1 t/m 6 hele dag vrij 

Vrijdag  15-06-2018 Finale Bike-circuit 
Suikerfeest 

Zondag 17-06-2018 Vaderdag 
1e H. Communie 

Dinsdag 19-06-2018 Crea-middag 

Woensdag 20-06-2018 Kamp groep 8 

Donderdag 21-06-2018 Kamp groep 8 

Vrijdag 22-06-2018 Kamp groep 8 

Zondag 24-06-2018 1e H. Communie 

Maandag 25-06-2018 19.30 uur MR vergadering 

Dinsdag  26-06-2018 Crea-middag 
Schoolreisjes groepen 1 en 2 

Woensdag 27-06-2018 PBS certificering 

Vrijdag 29-06-2018 Schoolreisjes groepen 3 t/m 7 
 

 

 

Voorwoord 
 
De zomervakantie duurt nog even, alleen leek het daar niet op de afgelopen dagen. 

Wat was het warm! 

Gelukkig konden we verkoeling zoeken in het park en hadden groep 1 en 2 veel waterplezier tijdens 

de juffendag. 

Hierbij alweer de één na laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. 

Deze keer met informatie over o.a. Gezonde School en certificering PBS. 

Wij wensen u veel leesplezier. 

 

 

Schooltijden 

 
De laatste tijd zien wij steeds vaker leerlingen alleen in de hal of verschillende klaslokalen voordat de 
eerste bel is gegaan. Op deze momenten is er nog geen toezicht in de hal en de verschillende lokalen.  
De afspraak is dat de leerlingen de school naar binnen mogen bij het afgaan van de eerste bel. Deze 
bel gaat om 08:20 uur. 
Wilt u uw kind hieraan helpen herinneren. 
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Gezonde school 
 

Onze school is gezond!! 
 

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald op het themagebied “Bewegen en Sport”. 
Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn 
opgesteld door deskundigen.  
Deze kwaliteitscriteria zijn o.a. voldoen aan de wettelijke uren bewegingsonderwijs, het werken volgens 
een vakwerkplan, het in dienst hebben van een vakleerkracht bewegingsonderwijs en dat de lessen 
worden gegeven door gediplomeerde leerkrachten. 

Daarnaast moet het bewegingsaanbod gevarieerd zijn met sportdagen, sporttoernooien en 
sportstimuleringen.  
 
Wij zijn trots op dit behaalde resultaat! 
 
Als Gezonde School staan we voor actieve en gezonde leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het 
allemaal bijdraagt aan een gezondere en actievere leefstijl. 

 
Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over 

(het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl. 
 
 

Typelessen op de Leemstee groep 7 
 

Ook in het komende schooljaar kunnen de kinderen in groep 7 van De Leemstee weer deelnemen aan 
de typeles. Op donderdagmiddag direct na schooltijd worden de lessen gegeven. De cursus bestaat uit 
12 lessen van 50 minuten. Er wordt gebruik gemaakt van het programma TypeWorld dat werkt via 

internet. Via dit programma worden alle letters, cijfers en tekens spelenderwijs aangeleerd. Kijk maar 
eens op www.typeworld.nl voor een gratis proefles, dan kunt u zien hoe leuk dat is voor uw kind. 
Persoonlijke begeleiding van de typedocent is uitermate belangrijk voor de controle op de juiste 
vingerzetting, een goede typehouding en het al dan niet blind typen. Bij online cursussen zonder 
persoonlijke begeleiding is deze controle er niet!! Voor kinderen met dyslexie is er speciale aandacht 
en worden extra faciliteiten geboden. 
 

Waarom is een begeleide typecursus zo belangrijk? Goed leren typen volgens het 'tienvingersysteem 
blindtypen' is een must voor ieder kind. Uit onderzoek van Dr. Henny van der Meiden van de Radboud 

Universiteit in Nijmegen is gebleken dat kinderen die op jonge leeftijd met tien vingers blind leren 
typen zich gemakkelijk kunnen aanpassen op de middelbare school. Het maken van werkstukken, 
uittreksels en verslagen wordt een stuk eenvoudiger. Kinderen die moeten zoeken naar de juiste 
letters op het toetsenbord en constant moeten schakelen met hun ogen tussen toetsenbord en scherm 
zijn eerder moe en hebben bovendien een verminderde concentratie. Docenten binnen het voortgezet 

onderwijs zien een duidelijk verschil tussen kinderen die een typecursus hebben gevolgd en kinderen 
die deze kans niet hebben gehad. De cijfers uit het onderzoek tonen aan dat kinderen die met tien 
vingers blind typen beter zijn in het beantwoorden van vragen op de pc. Ze hebben veel voordeel van 
een goede toetsenbordvaardigheid wanneer ze naar het voortgezet onderwijs gaan. Bovendien hebben 
zij een sterk verminderde kans op klachten als RSI, vermoeidheid, concentratieproblemen of 
nekklachten. 

 
Examen 
De cursus wordt afgesloten met een examen. Dit examen wordt afgenomen door een 
staatsgediplomeerde examinator van de VSLM (zie website vslm.nl). Geen "eigen" diploma of 
certificaat, maar een officieel diploma dat later een toegevoegde waarde heeft voor het CV van uw 
kind. 

 

Aanmeldingsformulier 
U kunt het aanmeldingsformulier dat uw kind heeft meegekregen (of binnenkort nog meekrijgt) vóór 1 
juli a.s. inleveren bij zijn of haar leerkracht of mailen naar typedocent Agnes Booyink 
(a.booyink@hotmail.com). 
 
 
 

 
 

http://www.gezondeschool.nl/
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PBS 
 

In de maand juni (en ook in juli) zullen de leerkrachten naar eigen inzicht PBS regels centraal stellen. 

Deze zullen uit de themagebieden “Veiligheid, Respect en Verantwoordelijkheid / Betrokkenheid” 

komen.  

Daarnaast zal er extra aandacht worden geschonken aan de pestpreventie, de reactieprocedure (Stop-

Loop-Praat) en ook zullen de schoolpleinregels worden herhaald. 

 

We zitten op dit moment in de afrondende fase van ons PBS traject. We hebben afgelopen 3 jaar 

ondersteuning gehad om PBS in onze school te implementeren. 

Samen met onze Breedwijs-partners gaan we op 27 juni 2018 voor certificering. 

Als dat lukt, is dat een unieke prestatie, want dan zullen we de eerste ‘Brede school’ in Nederland zijn 

die het PBS certificaat in ontvangst mag nemen.  

 

 

Nieuwsbrief en Social Schools 
 

We zijn in april gestart met het communicatie platform Social Schools. 

Met Social Schools wordt u als ouder op de hoogte gehouden over alles wat er in de klas en op school 

plaatsvindt. 

Bent u nog niet aangemeld bij Social Schools, wilt u dit dan nog doen. 

 

De maandelijkse nieuwsbrief van onze school zal u dit schooljaar nog gewoon blijven ontvangen via de 

mail zoals u van ons gewend was. 

Volgend schooljaar zal dit naar alle waarschijnlijkheid via Social Schools gaan verlopen. 

 

 

Toestemmingsformulier en nieuwe privacy wet (AVG) 
 

Afgelopen week heeft u, via uw zoon/dochter, het toestemmingsformulier voor het plaatsen van foto’s 

en video’s ontvangen. 

Omdat op 25 mei jongstleden de nieuwe privacy wet (AVG) is ingegaan, zijn we als school verplicht 

om opnieuw toestemming hiervoor te vragen.  

Deze toestemming moet jaarlijks opnieuw worden aangevraagd. Voor nu geldt dat dit 

toestemmingsformulier voor het restant van dit schooljaar en het komend schooljaar geldig is. 

Wilt u ervoor zorgen dat dit toestemmingsformulier zo spoedig mogelijk ingevuld wordt? U kunt het 

formulier inleveren bij de leerkracht van uw zoon/dochter. 

 

  



 

 

Kinderloop-SamenLoop voor Hoop Oldenzaal 

 
Op 22 en 23 juni vindt in Oldenzaal de SamenLoop voor Hoop plaats. Dit is een 24-uurs 
wandelestafette, waarbij zoveel mogelijk geld wordt opgehaald voor KWF Kankerbestrijding. Teams 
zullen in estafettevorm 24 uur lang over een parcours van zo'n 400 meter wandelen. Dit alles zal 
plaatsvinden op het Hulsbeek in Oldenzaal. De 24 uur staat symbool voor de voortdurende strijd tegen 
kanker. 
 

KinderLoop voor Hoop 
Tijdens de SamenLoop laten we zien dat er hoop is en wordt het leven gevierd. Naast allerlei 
optredens, een gezellige braderie en veel activiteiten voor kinderen is er een speciale KinderLoop. Met 
deze korte wandeling van 24 minuten kunnen kinderen zich ook inzetten voor het goede doel. Ze 
organiseren vooraf acties om geld in te zamelen. Op zaterdag 23 juni zullen wij twee van deze 
KinderLopen houden: 

 10:30 uur start KinderLoop groepen 1 t/m 6, duurt 24 minuten 

 13:00 uur start KinderLoop groepen 7 en 8, duurt 24 minuten 

Verder zullen er die dag van 10:00 tot 16:00 uur allerlei leuke activiteiten voor kinderen 
georganiseerd worden, rondom het hoofdpodium; beachvolley, beachrugby, beachtennis, taekwondo, 

freerunning, tumblingbaan, outdoor activiteiten, mountainbiken, circus, culturele activiteiten enz. 

 
Kijk voor het volledige programma op www.samenloopvoorhoop.nl/oldenzaal of 
op www.facebook.com/svholdenzaal 
  
Doe jij ook mee? 
Voor de kinderen van de groepen 1 t/m 6 is er een kleurwedstrijd, waarmee mooie prijzen te 

verdienen zijn. De kleurplaten zijn uitgedeeld op school en kunnen op zaterdag 23 juni ingeleverd 
worden bij de organisatie. We zouden het mooi vinden als de kinderen daarna aansluiten in de 
KinderLoop die om 10:30 uur start. 
Voor de kinderen van de groepen 7 & 8 zal tijdens de sportdagen een 'SamenLoop-Cross' worden 
georganiseerd. Een sponsorloop voor de SamenLoop voor Hoop. Het bedrag wat ze hier ophalen wordt 
op zaterdag bekend gemaakt. Om 12:45 uur zal er een spectaculaire openingsact zijn en we hopen 
dat veel kinderen mee zullen lopen aan de KinderLoop om 13:00 uur.  

Natuurlijk mogen kinderen ook zelf acties bedenken om geld in te zamelen. Ze kunnen zich hierbij 
laten sponsoren door opa's, oma's, buren en / of vrienden. Het ingezamelde geld kan tijdens het 
evenement gedoneerd worden. Deelname voor kinderen is gratis! En daarvoor ontvangen ze ook nog 
een leuk paars T-shirt ter nagedachtenis aan dit evenement. We zouden het natuurlijk super vinden 

als zoveel mogelijk kinderen meedoen aan de KinderLoop voor Hoop. Daarom is het voor ons van 
belang dat we wel een indicatie hebben van het aantal kinderen dat gaat komen.  

Schrijf uw kind daarom in via deze website! Dit doe je door op TICKET BOEKEN te klikken en alle 
gegevens in te vullen. 

  

  

http://www.samenloopvoorhoop.nl/oldenzaal
http://www.facebook.com/svholdenzaal


 

 

Talentenshow Berghuizen in beweging 
 

 

 

 

 



 

 

Jarigen in de maand juni 
 

    Groep 

2 Aylin Özcan (2008) 6A 

3 Yofeen Alothman (2013) 1A 

4 Tess Van Dijk (2010) 4A 

5 Anastasia Olde Keizer (2006) 7B 

7 Vlinder Siers (2007) 7A 

8 Tess Bossink (2007) 7B 

10 Tim Nijhof (2005) 8A 

10 Noelle Tijman (2008) 5A 

11 Femke Dassen (2010) 3A 

12 Amandio Diepenbrug (2013) 1B 

16 Jesper Kip (2008) 5B/6B 

20 Adelina Shamoon (2010) 4B 

26 Melis Kural (2006) 8A 

28 Lenny Oonk (2005) 8B 

28 Bram Siemerink (2009) 5B/6B 

28 Jurre Siemerink (2008) 5B/6B 

29 Amber Withag (2006) 8B 

30 Kyara Keupink (2005) 8A 

 


