
 

   
 

Nieuwsbrief voor de maand April 

Activiteitenkalender  
5 Nationale Buitenlesdag 

5 Groep 7 & 8 naar het Technieklokaal 

5 Muziekles met orkest groep 4,5,6 + TSK 

5 Vergadering Medezeggenschapsraad 

6 Voetbaltoernooi groep 3 & 4 

13 Voetbaltoernooi groep 7 & 8 

15 Goede Vrijdag  

Onderwijskundige dag 

Alle kinderen zijn vrij 

18 Tweede Paasdag 

Alle kinderen zijn vrij 

20 & 21 Centrale Eindtoets groep 8 

20 Voetbaltoernooi groep 5 & 6 

22 Koningsspelen 

22 Nieuwsbrief uit 

25 april  

tot en met  

6 mei 

Meivakantie 

 

Let op Krentenbaard 

 

In één van de groepen heeft een leerling krentenbaard. Dit is een besmettelijke infectie. Is het kind 

niet ziek, dan mag het gewoon naar school. Krentenbaard gaat echter niet vanzelf weg, een crème 

van de huisarts is hierbij gewenst. Let u op plekjes passend bij deze infectie? 

https://www.rivm.nl/impetigo-krentenbaard  

 

Inloop groep 1 2 en 3 

 

In de vorige nieuwsbrief gaven we al aan dat de ouders weer naar binnen kunnen voor het 

doorgeven van een boodschap of om de jongste kinderen naar de groep te brengen. 

Nu willen we dit voor alle kinderen in groep 1 2 en 3 doorzetten: alle kinderen kunnen vanaf 8.15 

uur naar binnen gaan om met de inloop te starten.  

Bent u in de gelegenheid mee naar binnen te gaan dan kan dit: als ouder kun je dan ook even zien 

waar in de groep aan gewerkt wordt of een vraag te stellen aan de groepsleerkracht. 

 

 

Technieklokaal groep 7/8 

 

Dinsdag 5 april gaan we op de fiets naar het technieklokaal in Borculo. We moeten er om 9:00 uur zijn en 

deze les zal duren tot 11:30 uur.  

We vertrekken om 8:30 vanaf school en zullen er rond 12:00 uur weer zijn.  Welke ouder kan en wil er 

mee fietsen naar Borculo? Je mag erbij blijven.  

https://www.rivm.nl/impetigo-krentenbaard


 

   
 

Is er nog iemand van wie ik een fiets zou kunnen lenen voor deze ochtend? Willen jullie ervoor zorgen dat 

de meiden de haren vast hebben en dat ze niet de nieuwste kleding aan hebben. 

 

Koningsspelen 

 

Op vrijdag 22 april worden de koningsspelen georganiseerd. Dit jaar 

wederom met de Borculose sportdag voor de groepen 6-8. 

De overige leerlingen blijven op school en zullen spelletjes en 

activiteiten doen rondom het thema: Voel je fit.  

 

Verslag Opschoondag 

 

Op woensdag 23 maart hebben alle leerlingen van school geholpen om Haarlo een stukje schoner te 

maken. TIjdens de landelijke actie ‘opschoondag’ hebben de kinderen het zwerfvuil verzameld. Het 

weer zat ook nog eens mee... en samen heel wat zakken vuil verzameld! Dankjewel allemaal! 

 

 
 

NL Doet 

 

De ouderraad heeft ontzettend veel werk verzet op zaterdag 12 maart. Er is gewerkt in de moestuin, 

er is een insectenhotel gemaakt, er is geveegd en vooral: de berging is vernieuwd!  

Dank aan de ouderraad die dit alles in werking hebben gezet en aan alle ouders en kinderen die 

hebben meegeholpen deze dag! 

(meer foto's en informatie is te lezen op onze site) 



 

   
 

       
 

 

Verslag Westerborck 

 

De bovenbouw groepen zijn op bezoek geweest bij kamp Westerborck. Op de site is hierover meer 

te lezen en te zien. Via onderstaande QR code komt u op onze schoolpagina. 

 

 
 

Preventie Platform Jeugd organiseert in april een weerbaarheidstraining Rots & Water in Borculo 

 

Donderdag 14 april 2022 Rots & Water Weerbaarheidstraining voor Kinderen (groep 5 – 8) 

Rots & Water is een weerbaarheidstraining voor jongens en meisjes in het basisonderwijs. Rots & 

Water heeft als doel het verbeteren van zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen en 

tegelijkertijd het verbeteren van communicatieve en sociale vaardigheden. Daarnaast zijn preventie 

van geweld en het maken van eigen keuzes belangrijke leerthema’s. 

Deze training start op donderdag 14 april a.s. om 15.00 uur in Sportzaal Noord, Heer Rudolfstraat 5 

in Borculo en bestaat uit 8 wekelijkse bijeenkomsten van 1 uur. 

De Rots & Water training is voor kinderen uit de gemeente Aalten, Berkelland, Oost Gelre en 

Winterswijk. Voor meer informatie zie bijgevoegde flyer. Aanmelden graag vóór 7 april a.s. via deze 

link: https://preventieplatformjeugd.nl/rots-water 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpreventieplatformjeugd.nl%2Frots-water&data=04%7C01%7Cdirectiedevoshaar%40devoshaar.nl%7C909776ce02324c6dd9fc08da082297ca%7C5920b83804de47818790c1478e648f29%7C0%7C0%7C637831242514231242%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=XaX%2FSb73AYWd1E%2FTlivOiCRD8%2BHqHX0OEmMDCLFXGbU%3D&reserved=0

