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PBS info 

De vier PBS-waarden op de Verrekijker: 

 

Schoolbeloning: 
Het is bijna zover. In de buis zitten al 25 
ballen. De schoolbeloning zit er aan te komen.  
Een verrassing voor alle kinderen. 
 

Respectweek: 
In de week na de meivakantie (week 19: 6 t/m 
10 mei) organiseren wij onze jaarlijkse 
respectweek. 
Elke dag zijn er andere activiteiten: 

 Maandag: Opening en viering  

 Dinsdag: Red Hero Obstacle run 

 Woensdag: Excursies 

 Donderdag: Spellencircuit 

 Vrijdag: Verrekijker’s got talent 
I.v.m. de verschillende activiteiten wordt het 
geplande inloopmoment voor ouders op 
donderdagochtend 9 mei verplaatst naar de 
middag. Op de dinsdag vertoeven we de hele 
dag in de zandbergen.  

Vlak voor de meivakantie ontvangt u een 
document met meer gedetailleerde informatie 

 
 
De grote Rekendag: 
Op woensdag 3 april vindt de jaarlijkse “grote 
rekendag” plaats. Ook wij doen hier dit jaar 
weer aan mee. 
De kinderen krijgen daarbij uitdagende 
situaties voorgelegd, die ze zelf moeten 
aanpakken. Tijdens deze “grote rekendag” 
gaan kinderen heel praktisch aan de slag met 
verhoudingen.  
 

 
Oud Papier: 
Binnen het bestuur van de Oud Papier 
Commissie heeft een wisseling 
plaatsgevonden. Peter Haarman draagt de 
voorzittershamer over aan Tom Schoppink. 
We bedanken Peter voor het vele werk wat hij 
voor de commissie in de afgelopen jaren heeft 
verzet en tegelijkertijd wensen we Tom veel 
succes voor de komende jaren. 

Voor dit schooljaar 2018-2019 halen we uw 

oud papier op elke 3de woensdag van de 
maand op. Het ophaalschema ziet er voor 
komend schooljaar als volgt uit: 

 17 april 

 15 mei 

 19 juni 
Het geld van de Oud papier commissie komt 
direct ten goede aan onze kinderen.  
Interesse om onze groep te komen helpen? 
Neem contact op met Tom Schoppink  
(voorzitter; t.schoppink@home.nl) 

Nieuwsbrief nr. 8 

Jaargang 6 schooljaar 2018-2019 

 

mailto:t.schoppink@home.nl


 

 

 In de kijker 
Schooljaar 2018-2019 

 
  

WIJZ / GGD inloop: 
Het inloopspreekuur vindt plaats op: 
WIJZ: 19 april,  
GGD/JGZ: 24 mei, WIJZ: 21 juni 

 
Koningsspelen: 
Op vrijdag 12 april worden dit jaar de 
koningspelen gehouden. Koningsdag is op 27 
april. De landelijke afspraak is dat we de 
laatste vrijdag voor de verjaardag de spelen 
houden. Omdat 26 april in de vakantie valt en 
19 april “Goede vrijdag” is het dit jaar dus op 
12 april. 
U heeft hierover al de nodige informatie 
ontvangen maar om deze dag tot een groot 
succes te maken, kunnen we nog steeds 
ouderhulp gebruiken. Vindt u het leuk om 
deze dag met een klein groepje kinderen rond 
te lopen of wilt u liever zelf een spel/sport 
clinic leiden of organiseren, dan kunt u zich 
alsnog opgeven bij: rpostel@skolo.nl 
Volgende week ontvangt u de laatste 
informatie van ons. 

 

JP Sirkelslag 2019: 
Op donderdagmorgen 16 mei doen we met 
groep acht mee met JP Sirkelslag.  
Acht groepen acht in de Parochie Maria Vlucht 
spelen om de hoofdprijs: een klassenfeest. 
Met dit spel wordt aan een thema gewerkt. 
Het thema van 2019 is SPOORZOEKEN.  

JP Sirkelslag wordt gespeeld tussen 8.30 u. en 
11.45.u. Er is een grote groepsopdracht en 

een groot aantal korte gezellige spelletjes voor 
kleine groepjes, die achter elkaar moeten 
worden uitgevoerd. Het is niet alleen 
belangrijk om zoveel mogelijk punten te 

verdienen voor je 
groep, ook de 
totale eindtijd is 
belangrijk. In het 
laatste spel wordt 
door de hele groep 
samen een slagzin 
gezocht en gekocht 
van de verdiende 
punten. Deze 
wordt samen met 
de eindtijd 

doorgebeld naar de centrale jury ergens in de 
parochie. In een van de spellen wordt elke 
groep met een whatsapp gekoppeld aan een 
andere deelnemende groep.  
De jury bestaat uit twee ouders namens het 
jongerenpastoraat. Zij beoordelen elk spel en 
noteren de punten.  
Met dit spel probeert het jongerenpastoraat 
in de Parochie Maria Vlucht aan alle kinderen 
te laten zien hoe leuk, gezellig en actueel het 
is om samen te spelen en samen te werken. 
Het jongerenpastoraat organiseert ongeveer 
zes boeiende, leuke, gezellige en sportieve 
activiteiten voor 12 plussers. Wil je er meer 
over weten kijk dan naar de verslagen op 
www.mariavlucht.nl/jeugd of neem contact 
op met Ans te Lintelo, 
ans.telintelo@mariavlucht.nl, of 06 30958689 
Groep 8, veel succes!  
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De kalender van april en mei 
 
Woensdag 3 april    Grote rekendag 
      Voetbal toernooi 
Dinsdag 9 april    OR vergadering 
Woensdag 10 april    Inloopkwartier ouders 
      Voetbal toernooi uitwijkdatum 
Donderdag 11 april    Leerlingenpanel 
Vrijdag 12 april    Koningsspelen 
16 t/m 18 april    Cito Eindtoets 
Dinsdag 16 april    GMR vergadering 
Woensdag 17 april    Oud papier 
Donderdag 18 april    Paasviering 
Vrijdag 19 april    Goede vrijdag (12.00 uur vrij) 
19 april t/m 3 mei    Meivakantie 
Maandag 22 april    Tweede Paasdag (in de vakantie) 
Zaterdag 27 april    Koningsdag (in de vakantie) 
 
 
6 mei t/m 10 mei    Respectweek 
Woensdag 8 mei    MR vergadering 
Donderdag 9 mei    Inloopmoment ouders (vanaf 14.15 uur) 
Zondag 12 mei    Eerste communie 
Dinsdag 14 mei    Hoofdluiscontrole 
      OR vergadering 
Woensdag 15 mei    Oud Papier 
Donderdag 16 mei    JP Sirkelslag    
Dinsdag 28 mei     GMR vergadering 
Donderdag 30 en vrijdag 31 mei  Hemelvaartvakantie 
 
 
Woensdag 5 juni    MR vergadering 
Donderdag 6 juni    Leerlingenpanel 
Vrijdag 7 juni     Inloopkwartier ouders 
Maandag 10 juni    Tweede Pinksterdag 
11 t/m 15 juni     Avond4daagse 
  
Voor alle overige data verwijzen we naar het ouderportaal. 
(Heeft u problemen met inloggen, laat dit dan a.u.b. weten) 


