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Groep 2 in het lokaal van groep 3. 
 
Beste ouders, 
Begin van het jaar is aan u al kenbaar gemaakt dat groep 2 na de voorjaarsvakantie aan groep 3 
zou worden toegevoegd. Omdat het om 11 kinderen gaat hebben we besloten dat heel groep 2 
naar het lokaal groep 3 gaat. Zij worden niet groep 3 maar blijven groep 2.  
Groep 2 krijgt ook na de voorjaarsvakantie het programma van groep 2 aangeboden. 
Ook juf Ria L en juf Ria M gaan voor ondersteuning mee naar groep 2/3. 
 
Of groep 2 met groep 1 blijft  buitenspelen en gymmen hoort u t.z.t. van de leerkrachten. 
Groep 2 gaat wel samen met groep 3 naar binnen. 
 
Op deze manier is groep 1 de rest van het schooljaar alleen en is er voldoende tijd om de instroom 
te laten wennen in groep 1. 
Groep 1 zal ondersteund worden door een onderwijsassistent in opleiding.  

 

Afspraken 
 
De afgelopen weken bemerken wij steeds weer dat de kinderen ’s morgens bij de kleuteringang 
naar binnen gaan/ worden gebracht. De afspraak is dat alle kinderen naar binnen gaan via het 
grote plein. Wij zullen hier de komende weken dan ook weer wat strenger op toezien. Wilt u als 
ouder het goede voorbeeld geven? En alstublieft de kinderen via de goede ingang, op de 
afgesproken tijd, naar binnen brengen. 
 

 

Schoonmaak  
 
Woensdag 23 januari hebben diverse ouders ’s avonds samen de school weer schoongemaakt. 
Tafels en deuren zijn weer goed afgenomen en kasten uitgesopt. Altijd weer erg fijn om te zien 
hoe we met elkaar er snel weer een schone school van maken! 

 

Kunstzinnig nieuws uit groep 4 
 
Kunstzaal Achterom hangt vanaf 6 januari bomvol honden. Dat wil zeggen kúnst met honden. "Ik 
heb deze expositie niet met een specifiek doel georganiseerd", legt Nell Annink uit. "Het leek me 
gewoon leuk om een expositieruimte van beneden tot boven bomvol te hangen met uitsluitend 



afbeeldingen van honden. Te meer omdat het Chinese jaar van de Hond in februari afloopt", aldus 
de Enschedese beeldend kunstenaar. 

Op zondag 20 januari kon je in Kunstzaal Achterom Haaksbergen (bij het Kulturhus) je tekening 
inleveren die jij had gemaakt van een hond. Het mocht je eigen hond zijn, of die van de buren, of 
een blauwe hond met twee staarten, of een robothond ….. eigenlijk was alles goed als het maar 
een hond was.  

Groep 4 heeft ook kunstwerken gemaakt en deze voor de tentoonstelling naar Haaksbergen 
gebracht. De kunstwerken zijn opgehangen bij de tentoonstelling “Honden ………………. En Nog Eens 
Honden”.  

Er wordt op 10 februari een winnaar gekozenen en voor die kunstenaar in de dop is er een leuke 
prijs. Tot die tijd kun je onze en de andere kunstwerken een bezoekje brengen! 

 

Fietscontrole  

Op woensdag 6 maart vindt er een fietscontrole plaats. Deze controle wordt gekoppeld aan een les 
over fietsen in het verkeer. Vanaf groep 4 mogen deze dag alle kinderen de eigen fiets weer 
controleren. 

 

 

 Lezen = leuk 
 
Vanaf begin februari staat er in het halletje van de school een boekenkast.  
Deze kast is gevuld met boeken voor volwassenen. De boeken in deze kast kunnen geleend 
worden. De bedoeling is dan dat u een boek leent en er een ander boek voor terugzet. 
Zo blijft de boekenkast gevuld en hebben we steeds een wisselende collectie. 
Kom gerust eens kijken in onze boekenkast! 

 

 

Veiligheid 
 
De afgelopen dagen zijn op het plein de bomen 
gesnoeid. Dit heeft wat consequenties gehad voor het op 
het schoolplein komen maar wij kunnen nu weer veilig 
buiten spelen. 

 

Ait Vedan 
 
Toneelvereniging ‘Ait Vedan’ brengt ook dit jaar weer een toneelstuk op de planken: Tante Bella’s 
beautysalon. Kaarten zijn via internet of telefonisch te bestellen via de website van de vereniging. 
De uitvoeringsdata zijn 7,8 en 9 maart. Alle schoolgaande kinderen vanaf groep 3 tot en met groep 
8 worden uitgenodigd om de generale repetitie bij te wonen. Deze vindt plaats op dinsdag 5 maart 
om 17 uur in de sportzaal van het Meuken. (Ingang aan de kant van de voetbalkleedkamers). De 
verwachting is dat de uitvoering tot 19 uur duurt. Er wordt gezorgd voor drinken met iets lekkers. 



 

 


