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DRINGENDE OPROEP!
GEZOCHT:
TWEE MENSEN DIE SAMEN DE
BEWAKING OP ZICH WILLEN NEMEN
IN DE NACHT VOORAFGAANDE AAN
DE ROMMELMARKT.
Datum: de nacht van 7 op 8 april
Tijd: 0.00 uur tot 06.00 uur
Mededelingen vanuit het team.
Vanaf volgende week gaat mijnheer René
starten als directeur op De Grienden. Op
dinsdag en het tweede gedeelte van de
woensdag zal hij aanwezig zijn op De
Schittering. De vrijdag is een flexibele dag die hij
inzet voor zowel De Schittering als De Grienden.
Bovendien is dit ook de dag waarop hij van zijn
bapo mag genieten. Bij afwezigheid van
mijnheer René kunt u met dringende vragen
terecht bij juffrouw Lieke en als juffrouw Esther
terug is ook bij haar.
Vorige week woensdag, tijdens Nationale
Boomfeestdag, hebben de leerlingen van groep
4-5 een honingboom geplant op “Veld voor
Verder” van Gerdy en Cedric Bousché. Dit veld
ligt tegenover het drenkelingenkerkhof.
Vrijwilligers van stichting Bei hebben de
kinderen uitleg geven over het belang van
bomen en bijen. De kinderen waren geboeid
door de uitleg en hebben enorm genoten van
dit uitje. Van uit de stichting Bei kregen we van
Dhr. Lighthart de volgende reactie:
“Bij deze wil ik u laten weten dat wij de dag als
bijzonder goed en leuk ervaren hebben.
Hierbij maak ik een groot compliment voor de
kinderen en hun juf en de stagiaires.

De kinderen waren bijzonder geïnteresseerd en
wisten al veel over bomen en de natuur.
Elke spreker kreeg de volle aandacht van de
kinderen, ze hielpen zeer goed mee.
Als je zulke leerlingen aflevert mag je gerust
trots zijn op jezelf !!
Hopelijk is bij de leerlingen het nut van de
natuur in het algemeen en van bomen in het
bijzonder door deze dag enigszins vergroot”.
Misschien heeft u de afgelopen weken
juffrouw Esther al weer eens op school gezien.
Wij vinden dat heel fijn. Het herstel van haar
haar gaat elke keer een stapje vooruit. Ze
moet nog wel erg voorzichtig doen en
regelmatig bij de fysiotherapeut langs. Op dit
moment kunnen we nog niet zeggen wanneer
juffrouw Esther haar klassentaken weer
oppakt.
Volgende week zaterdag 8 april is weer de
jaarlijkse rommelmarkt. Vergeet niet om langs
te komen. Mocht u nog willen helpen en u
heeft zich nog niet opgegeven. Neem dan
even contact op met iemand van de
ouderraad.

Paasviering
Op donderdag 13 april de Paasviering bij ons
op school. De kinderen van groep 1 t/m 5
mogen op hun ‘paasbest’ naar school komen.
De kinderen van groep 6 t/m 8 gaan onder
andere naar het bos lopen. Hou daar rekening
mee met kleding/schoenen.
Alle kinderen moeten een eigen lunchpakketje
meenemen.

Oproep Avondvierdaagse
2017 12-15 juni

Ook dit jaar zou het leuk zijn als we met zijn alle
aan de wandel kunnen.

gezorgd. Entree is gratis, je mag een vrijwillige
bijdrage in het spaarvarkentje doen. Leiding
en meer info.: Mathilde de Man tel. 0168484460 en Petra van Dijk tel. 076-5931030.
Kinderen die uit school mee willen rijden naar
De Rank kunnen dit doorgeven aan Addie de
Laat tel. 0168-482104.

21 april: Kinderclub
Daarom ben ik opzoek naar enthousiaste
mensen die wat tijd willen steken in de
organisatie.
Laten we het niet verloren laten gaan!!

Een leuke start van het weekend bij de
kinderclub! Kom je ook weer ? Vrijdagavond
21 april van 18.30-19.45 uur. De kinderclub is
voor alle kinderen van groep 4 t/m 7 en wordt
ook gehouden in De Rank. Leiding en meer
info.: Liesbeth v.d. Hout tel. 0168-484530 en
Diana v.d Heuvel tel. 0168-484472. Ook bij de
kinderclub gaat het over Pasen...! TOT ZIENS!

Kalender:
Aanmelden en voor vragen kun je bij mij
terecht: Arianne de Bruijn, Algemeen@abrel.nl
Graag hoor ik komende week iets van jullie. Dan
kan het van start gaan!!












11 april: Lijstertjes-middag
Op dinsdagmiddag 11 april is er weer een
Lijstertjes middag in De Rank, Pr.
Margrietstr.50a. van 15.30 tot 17.00 uur Deze
staat in het teken van Pasen! Alle kinderen
van groep 1 t/m 3 zijn van harte welkom! Je
hoort waarom we Pasen vieren aan de hand van
het Bijbelverhaal en daarna ga je iets moois
knutselen. Voor drinken en wat lekkers wordt

Vrijdag 21 april 2017
verschijnt
Schitter(bl)ingetje
nummer 13 van het
schooljaar 2016-2017.
Zaterdag 8 april rommelmarkt.
Donderdag 13 april Paasviering, alle
leerlingen om 14.00 uur vrij.
Vrijdag 14 april, Goede Vrijdag en
maandag 17 april, Tweede Paasdag
zijn alle leerlingen vrij.
Van dinsdag 18 april tot en met
donderdag 20 april maakt groep 8 de
eindtoets basisonderwijs.
Vrijdag 21 april
sportdag/koningsspelen.
Vrijdag 21 april zijn alle leerlingen om
12.00 uur vrij

