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Mededelingen vanuit het team
Nu de dagen weer wat langer worden en de
temperaturen langzaam weer wat hoger
worden wordt het voor de kinderen weer
steeds aantrekkelijker om lekker buiten te
spelen. Wij hebben daarom in alle groepen
onze pleinregels besproken en de volgende
afspraken gemaakt:
- De ochtend pauze voor groep 3-4 en
groep 4-5 is van 10.00 uur tot 10.15 uur
en voor groep 6-7 en groep 7-8 van
10.15 uur tot 10.30 uur.
- Tijdens het buiten spelen blijven we op
het schoolplein. De pionnen zijn de
grens van ons plein.
- Op de grasstrook mogen we spelen als
het gras droog is. Als ik twijfel vraag ik
het eerst even aan de leerkracht.
- Als ik op het gras ga spelen, ga ik via de
grote openingen tussen de bosjes of via
het bruggetje.
- In de ochtendpauze mag er gevoetbald
worden op het voetbalveldje. Ik kijk op
het rooster wanneer mijn groep aan de
beurt is.
- Als ik in groep 7 of 8 zit, mag ik met een
leren bal voetballen. Mijn eigen
leerkracht moet dan wel bij het
voetbalveldje staan. Zit ik in een andere
groep, dan voetbal ik met een zachte
bal.
- Bij het voetballen houden we de bal laag
en houden we rekening met onze
omgeving.
- Als ik naar school kom stap ik bij de
pionnen van mijn fiets, step of waveboard. Ga ik naar huis, dan stap ik ook
daar weer op. Deze afspraak geldt ook

-

voor ouders die hun kind op de fiets
naar school brengen.
Als ik in groep 6, 7 of 8 zit mag ik in de
kleine pauze gebruik maken van de
trimtoestellen.

Wij willen u vragen om uw kind niet te
vroeg naar school te sturen. Voor
schooltijd is er tussen 8.20 uur en 8.30 uur
en tussen 13.05 uur en 13.15 uur toezicht
door een van de leerkrachten op het plein.
Onze ouderraad is al weer druk bezig met
de voorbereiding van de rommelmarkt op
zaterdag 8 april 2017. Hou deze datum al
vast vrij in uw agenda. Binnenkort
ontvangt u een oproep om mee te helpen
voorafgaande of tijdens de rommelmarkt.
We hopen dat u zich opgeeft als hul bij de
rommelmarkt. De volledige opbrengst van
de rommelmarkt komt ten goede van onze
kinderen.
Carnaval
Op vrijdagochtend 24 februari vieren we
carnaval op school. Natuurlijk houden we
weer een talentenjacht, gaan we hossen en
treedt onze jeugdraad op.
De kinderen mogen deze ochtend verkleed
naar school komen.
Verder is er voldoende tijd om te dansen en te
hossen op lekkere carnavalsmuziek.
Om alles goed te laten verlopen volgen hier
nog enkele mededelingen:
 Alle leerlingen mogen verkleed naar
school komen. (Er is een prijs voor
degene die zich het mooist heeft
verkleed.)







Fruit meebrengen is niet nodig. De
ouderraad zorgt voor drinken en een
traktatie.
We nemen geen confetti, plastic
zwaarden, geweren of andere scherpe
voorwerpen mee.
Ook geen spuitbussen meenemen naar
school. (Bewaar die maar voor het
echte carnavalsfeest of voor tijdens de
optocht van dinsdag.)
We stoppen om 12.00 uur en gaan dan
lekker met vakantie en zien jullie op
maandag 6 maart 2017 gezond en
uitgerust weer terug op school.

je bij de Lijstertjes! Komen jullie ook ? Breng
gerust iemand mee! Kinderen die vanaf
Basisschool De Schittering mee willen rijden
naar De Rank, kunnen dit doorgeven aan Sita
Otte tel. 0168482671/ l.otte@kpnplanet.nl . Ook is het
mogelijk om na afloop naar huis/ BSO
gebracht te worden. Graag even doorgeven!
Voor drinken en een snoepje wordt gezorgd.
Deelname is gratis, er staat een spaarvarkentje
voor een vrijwillige bijdrage. Leiding en meer
info.: Petra van Dijk tel. 076-5931030 en
Mathilde de Man tel. 0168-484460.

We wensen iedereen fijne en gezellige
carnavals dagen toe.

Kinderclub voor alle kinderen van groep 4
t/m 7

Collecteweek Koningsdag Hooge Zwaluwe

Een mooi Bijbelverhaal, een bijpassend liedje
en een leuke creatieve verwerking, dát gaan
we doen bij de kinderclub op vrijdagavond 17
februari. Een leuke start van het weekend!
Kom je ook (weer)? we beginnen om 18.30 uur
en om 19.45 uur is het afgelopen. IEDEREEN is
welkom.
Waar moet je zijn ? In De Rank, Pr.
Margrietstr.50a, Hooge Zwaluwe. Kosten?
Deelname is gratis! (Er staat een
spaarvarkentje voor een vrijwillige bijdrage.)
Leiding en meer info.: Liesbeth v.d. Hout tel.
0168-484530 en Diana v.d. Heuvel tel. 0168484472.

Op 27 April vieren we Koningsdag in Hooge
Zwaluwe en Helkant weer op het terrein van HZ
75. Het belooft een super gezellige dag te
worden met traditionele activiteiten zoals de
vrolijk versierde fietstocht, leuke spelletjes, een
uitdagende zeskamp en een spectaculaire
nieuwe activiteit. Ook dit jaar staan er stoere
opblaasbare attracties. Om dit allemaal te
kunnen realiseren, vragen we uw bijdrage. Het
Oranjecomité Hooge Zwaluwe collecteert van
20 februari t/m 25 februari in Hooge Zwaluwe
en Helkant. Wij zijn er klaar voor, u ook?

Lijstertjes-middag voor alle kinderen van
groep 1 t/m 3.
Op dinsdagmiddag 14 februari is er weer een
gezellige Lijstertjes middag in De Rank, Pr.
Margrietstr.50a in Hooge Zwaluwe. Deze
middag vertelt Petra het Bijbelverhaal over de
10 melaatsen uit Lucas 17. Deze mensen waren
erg ziek!
De Heere Jezus gaat naar hen toe en ....zal Hij
hen genezen ? En wat gebeurt er daarna ? Ben
jij wel eens ziek geweest ? Wat ben je dan blij
dat je weer beter bent hè en dat je dan alles
weer kan doen wat je zo graag wilt! Daar mogen
we heel dankbaar voor zijn, we zeggen "Dank U
wel!" tegen de Heere God. Deden deze
melaatsen dat ook ? Dat, en nog veel meer hoor

Griezelen met 4YOU! (groep 8 - 15 jaar)
Wanneer: zaterdagavond 18 februari
Hoe laat: 19.00 - ong. 21.00 uur
Waar: Verzamelen bij De Rank, Pr.
Margrietstr.50a
Wat gaan we doen ? Spannende griezeltocht ,
in groepjes (onder begeleiding) erop uit en
dan .... ??????
Wie durft ??!!
Kosten ? € 2,- p.p. (incl. drinken en een snack)
Leiding: Johan v. Strien, Erik v. Dijk, Luuk en
Liesbeth v.d. Hout, Mario v.d. Hout, Jasper
Otte, Joost en Ellen Theunissen, Nelleke Otte
tel. 0168-482671.

Kalender:











Vrijdag 10 maart 2017 verschijnt
Schitter(bl)ingetje nummer 10 van
het schooljaar 2016-2017.
Vrijdag 24 februari 2017,
carnavalsviering op school voor alle
groepen.
Vrijdag 24 februari begint om 12.00
uur de voorjaarsvakantie voor alle
kinderen.
Van maandag 27 februari tot en met
vrijdag 3 maart 2017
voorjaarsvakantie
Woensdag 8 maart 2017, controle
hoofdluis.

Extra bijlage bij deze nieuwsbrief van de
Universiteit van Utrecht betreffende
Gezinsrelaties na scheiding.

