
 

   

 
 

 

 

Nieuwsbrief 
 

 
Nieuwsbrief 9, schooljaar 2018-2019 

Mei 

 

Juf/Meester dag 

Op 18 april hebben de kinderen, hulpouders en leerkrachten enorm genoten van de activiteiten. 
Een kleine terugblik van een prachtige dag! 

 

 

Bezoek Fundatie 

Op 10 mei bezoeken de kinderen uit de groepen 5 en 6 het museum de 
Fundatie in Zwolle. 
Ze vertrekken om 9:30 uur en hebben daar een excursie. De kinderen zijn 
tegen de middag op school terug. 
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Schoolfotograaf 
Op woensdag 22 mei is het zover! Laten we ervoor zorgen dat iedereen er fantastisch uitziet die dag…  
De schoolfotograaf komt dan op school om de kinderen op de groepsfoto te zetten. 
 
 
 
 

 
 

 
Hieronder volgt de informatie voor woensdag 22 mei wanneer er individuele foto’s worden gemaakt.  
Ook komt er een groepsfoto. De mogelijkheid is er om met broertjes en zusjes (die niet op onze school 
zitten en nog thuis zijn) op de foto te komen. Hetzelfde geldt voor oudere broers en zussen. 
 

Wij als school stellen voor u geen pakket samen. U kunt zelf op de site kiezen welke foto’s of pakketten 
u wilt bestellen.  
 
Tip: Laat de kleuters hun favoriete knuffel meebrengen als ze op de foto gaan, dit geeft veel minder 
stress en dus een grotere kans op een leuke foto.   
 

De complete afhandeling van de schoolfotografie gaat via internet. Dit betekent dat uw kind na het 
maken van de foto’s van de leerkracht een inlogkaartje ontvangt. Op de inlogkaart vindt u een uniek 
inlognummer en  wachtwoord. Met deze gegevens logt u thuis in op https://www.backxpositief.nl 
U plaatst uw bestelling en rekent af via iDEAL, factuur, acceptgiro of creditcard. Als u wilt kunt u de 
inloggegevens doorsturen naar familieleden (bijvoorbeeld opa's/oma's of ex-partners), zodat zij zelf een 
bestelling kunnen plaatsen op de site. 
 

Tijdschema woensdag 22 mei:  
8.30 uur: 
Broertjes en zusjes die niet bij ons op school zitten komen het eerst op de foto. 
U zult begrijpen dat het een hele organisatie is om dit soepel te laten verlopen. 
Iets langer wachten zal erbij horen. Tenslotte willen we allemaal dat de kinderen mooi op de foto 
komen! 
 
Vanaf 9.00 uur: 
Gaan alle broertjes en zusjes die bij ons op school zitten op de foto. 
Als alle kinderen bij ons op school zitten, hoeven de ouders hier niet bij aanwezig te zijn! 
De tijden zijn richttijden!  
 
Het kan zijn dat het maken van de foto’s meer tijd in beslag neemt, dat kunnen wij niet voorkomen.  
We hopen dat u hiervoor begrip heeft! 

 

Enquêtes 
U heeft allemaal de ouder-enquête ingevuld en we waarderen het zeer dat iedereen daar zijn input 
heeft gegeven. De uitslagen zijn bij ons binnen gekomen en we willen de analyses meenemen in de 
plannen voor de komende jaren. In de volgende nieuwsbrief koppelen we de uitkomsten van onze 
school naar u terug. 

https://www.backxpositief.nl/


 

Bezoek Kinderkoor UP4US 12 juni 

 
 
Het is bijna zo 12 juni en dan komt het kinderkoor bij ons op school op bezoek. Het zou fantastisch zijn 
als er ouders, opa’s/ oma’s, andere familie en buren van de gelegenheid gebruik maken om te komen 
kijken. De flyers en posters liggen klaar om mee te gaan… 
 
 
Namens het hele team wens ik u een fijn weekend! 
Gaby Haandrikman 
 
 

 

Agenda  

 
Mei: 

27 – 3 mei             : Meivakantie 
10 mei                   : Bezoek aan de fundatie groep 5 en 6 

12 mei                   : Moederdag 
30 mei t/m10 juni   : Hemelvaartsdag en begin van de juni vakantie 

 
12 juni                   : Bezoek van Kinderkoor UP4US  

 
                    De volgende nieuwsbrief verschijnt 13 juni 2019 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

Bijlage 1 

NIEUW! Sam& Overijssel voor gemeente Hardenberg  
Maar liefst 315.000 kinderen van 0 tot 21 jaar groeien op in armere gezinnen.  
Per klas zijn dat gemiddeld 2 à 3 kinderen voor wie o.a. schoolreisjes, sporten, muziekles, een verjaardag 
vieren of een dagje uit niet vanzelfsprekend zijn.  
 
Om deze kinderen te ondersteunen is Sam& opgericht, een samenwerkingsverband tussen Leergeld 
Nederland, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Stichting Jarige Job en Nationaal Fonds Kinderhulp. In gemeente 
Hardenberg werken we daarnaast lokaal samen met Vecht voor Jeugd.  
 
Ouders en/ of verzorgers en intermediairs kunnen bij Sam& een aanvraag doen. Bijvoorbeeld voor een 
jaarcontributie voor sport of cultuurlessen, zwemles, verjaardagsbox, schoolvoorzieningen of een dagje 
uit. Gemeente Hardenberg ondersteund dit initiatief van harte (als één van de eerste gemeenten in 
Nederland).    
 
Ken of ben jij iemand van 0 tot 21 jaar die graag mee wil doen met leeftijdgenootjes, maar het niet kan 
betalen? Ga dan naar www.samenvoorallekinderen.nl voor alle informatie en we helpen je graag verder.  

 

 

 

Bijlage 2 
 

Druk, druk, druk…. School, sport, spelen, eten, slapen… 
Als het allemaal goed gaat, dan is een vol programma super leuk! 
Heb je vragen of zorgen over je kind, over zijn of haar gezondheid, over 
zijn sociale activiteiten, gedrag of over de groei? Loop gewoon eens binnen 
bij de jeugdgezondheidszorg, we kunnen samen dingen op een rijtje zetten   

                                                     en meedenken… 
  
Inloopspreekuren op maandag van 9 tot 9:30 uur en op donderdag van 13 tot 13:30 uur. In 
schoolvakanties alleen op maandag. 
 
Mailen mag ook: jeugdgezondheidszorg@ggdijsselland.nl of bellen naar 088-4430702  
 
Namens het team jeugdgezondheidszorg aan de Schuttevaer 39 

 

 

 

Bijlage 3 
Een flyer van Maatschappelijk werk Stichting de Kern met als onderwerp groepstrainingen najaar 2019.
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