
 

 

 

 

  Agenda mei  

Dag  Datum  Activiteit  

Vrijdag 04-05-2018 Dodenherdenking 

Zaterdag 05-05-2018 Bevrijdingsdag 

Donderdag 10-05-2018 Hemelvaart 

Zondag 13-05-2018 Moederdag 

Zondag  20-05-2018 1e Pinksterdag 

Maandag 21-05-2018 2e Pinksterdag 

Dinsdag 22-05-2018 Start Wandelvierdaagse 

Vrijdag  25-05-2018 Maandsluiting A-groepen 

Maandag 28-05-2018 Start Streetsoccer 
Dode hoek 
19.30 uur MR vergadering 

Dinsdag  29-05-2018 Juffendag groepen 1 en 2 
 

 

 

Voorwoord 
 
De meivakantie staat alweer voor de deur. We zijn de afgelopen dagen al een beetje verwend en gewend 
geraakt aan het mooie zomerse weer. Hopelijk kunnen we daar in de meivakantie ook nog van genieten.  
De Koningsspelen zijn al weer achter de rug en deze waren, mede door de inzet van iedereen,  erg 

geslaagd. 
Wat wel erg jammer is, is dat we niet door zijn met de prijsvraag richting het groene schoolplein. Maar 

we geven het nog niet zomaar op…. 
Dit alles en meer kun je lezen in deze nieuwsbrief. 
 
Fijne meivakantie gewenst namens het team van De Leemstee. 
 

 

PBS 
 
In de maand mei (en ook in juni en 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 de afgelopen 3 jaar 
ondersteuning gehad om PBS in onze school te implementeren. 

Samen met onze Breedwijs-partners gaan we op het eind van dit schooljaar 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.  

Als bijlage hebben we een speciale PBS-nieuwsbrief vanuit ‘Breedwijs‘ bijgevoegd bij deze nieuwsbrief.  
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Nationale Buitenspeeldag 
 

Op woensdag 13 juni wordt weer de nationale Buitenspeeldag georganiseerd door Impuls voor 

kinderen in de leeftijd van 2 t/m 14 jaar.  Deze buitenspeeldag vindt o.a. plaats in Zuid Berghuizen in 

Park Stakenboer en naast het ‘Breedwijs’ gebouw. Hiervoor is Impuls nog op zoek naar enthousiaste 

vrijwilligers die het leuk vinden om te helpen bij het voorbereiden van de dag, bij de activiteiten en bij 

het opruimen. 

De tijden voor de vrijwilligers om te helpen zijn van 13.00 – 18.00 uur. 

Je kunt je opgeven via info@vcoldenzaal.nl 

Voor meer informatie zie: www.vcoldenzaal.nl 

 

Groen-Groener-Groenst 
 

Ondanks ons prachtige plan en de fantastische film zijn we helaas niet door naar de volgende ronde 

van het project Groen-Groener-Groenst. We zitten niet bij de laatste 10 scholen. Dat is uiteraard erg 

jammer en ook wel een tegenvaller. Het was in ieder geval een heel leerzaam proces waarin we met 

de ontwerpgroep, de leerlingen van groep 5/6 en 6, alle andere leerlingen van De Leemstee en ook 

met onze Breedwijs-partners hebben samengewerkt om ons schoolplein te vergroenen. 

We geven niet zomaar op, dat zou zonde zijn van de goede inzet van alle betrokkenen. We zijn nu aan 

het kijken of we met andere subsidiestromen toch een deel van ons plan kunnen gaan realiseren. 

Het zou in onze ogen zonde zijn om het hierbij te laten. Wordt vervolgd. 

 

Koningsspelen 
 

Op vrijdag 20 april vonden onze Koningsspelen plaats op de 
sportvelden van FC Berghuizen. 

Het was een mooie, sportieve en zonnige dag. 

Met een gevarieerd programma met de koningsloop, de 

springkussen en de oudhollandse spelen in de ochtend en de 

sportspelen voor de groepen 5 t/m 8 in de middag was het 

een zeer geslaagde dag. Met dank aan de leerlingen, de 

ouders van de OR, de hulpouders en de leerkrachten. 

 

We hopen dat de 

kinderen een mooi bedrag hebben opgehaald met de 

koningsloop voor het goede doel, Stichting 

Dierenopvangcentrum Oldenzaal (DOC). En voor ons 

eigen goede doel van school, het op schoolreis gaan met 

de bussen. De leerlingen hebben er allemaal hard voor 

gerend. 

 

 

 

 
Schoolfruit 
 
In de week van 16 april was de laatste levering van het schoolfruit voor onze leerlingen. Hierover 

heeft u een mail ontvangen. We bedanken EU-Schoolfruit voor deze actie, dat we vanaf november 

2017 gebruik hebben mogen maken van 3 soorten schoolfruit per week. 

Vanaf nu moeten de leerlingen zelf weer fruit meenemen van huis om te nuttigen op school. 
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Schoolreisje 2018 
 

Voor het eerst sinds jaren gaan we dit schooljaar met de groepen 1 tot en met 7 met de bus op 
schoolreisje.  

We vinden het als school heel mooi dat deze mogelijkheid er is, want we gunnen alle leerlingen een 
schoolreis met de bus. Dat geeft toch een extra dimensie aan de schoolreis.  
Voor de ouders die zich aan het begin van het jaar hebben opgegeven als hulpouder bij de schoolreis 
en voor het vervoer met de auto’s betekent dit dat we hier dit schooljaar geen gebruik van hoeven te 
maken. Mocht dit de komende jaren toch weer nodig zijn, dan hopen we weer een beroep op u te 

kunnen doen. 
De schoolreisjes vinden plaats op de volgende data: 
Groepen 1 en 2: dinsdag 26 juni 
Groepen 3 tot en met 7: vrijdag 29 juni 
Verdere informatie over bestemmingen en tijden volgen ter zijne tijd. 
 
 

 
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 bent. Volgend schooljaar zal dit naar alle waarschijnlijkheid via Social 

Schools gaan verlopen. 

 

 

Jarigen in de maand mei 
 

2 Stan Ludtke (2008) 6A 

3 Jaimy Van Beers (2010) 4B 

4 Renske Halink (2011) 3A 

6 Dave Holkenbrink (2013) 1B 

7 Ceylin Kerem (2012) 2B 

8 Omar Alhwiri (2010) 3A 

9 Sofie Lutkenhaus (2008) 6A 

9 Anna Withag (2013) 1A 

14 Diede Stevens (2013) 1B 

15 Lenthe ten Bos (2012) 2A 

15 Maud Koop (2012) 2A 

16 Jasmijn Adolfsen (2008) 6A 

21 Meike Heesink (2008) 5B/6B 

21 Nicha Oonk (2009) 4A 

23 Nout Huiskes (2007) 7A 

23 
Stef Oude Groote Beverborg 

(2010) 
4B 

24 Zihui Jin (2008) 5A 

25 Thijmen Verboom (2008) 6A 

26 Wout Reinink (2006) 8A 

27 Gino Beuvink (2007) 7B 

27 Siem Dassen (2013) 1A 

27 Elin Finke (2012) 2B 

29 Imanuel Abdulahad (2006) 8B 
 

  



 

 

   

   

 

 


