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8 april 2010
Cultureel uitje
Groep 3 en 4 gaan een beeldende les volgen in het
Kreatief Centrum in Wierden. Voor groep 3 is het
op dinsdagmorgen 13 april en groep 4 gaat op
donderdagmorgen 15 april, het thema is
kartondruk. Groep 7 en 8 gaan donderdag 15 april
naar “de Twentse Welle”. In Enschede. De
kinderen maken in het museum een speurtocht
(De Rode draad van Twente) over de vroegste
geschiedenis tot nu. Groep 7 gaat ’s morgens en
groep 8 gaat ’s middags. Informatie kunt u vinden
op de site van de Twentse Welle.
www.twentsewelle.nl
Vrijwillige contactavond
Maandagavond 12 april is er weer een vrijwillige
contactavond. U hebt hier afgelopen dinsdag een
uitnodiging voor gehad. Vandaag (donderdag) gaan
de briefjes met de exacte tijden de deur uit. Als er
overleg is gewenst door de leerkracht krijgt u altijd
een uitnodiging. Uiteraard kunt u na schooltijd ook
altijd even binnenlopen met vragen.
Ziekte
Twee weken geleden werden we geconfronteerd
met het bericht dat er bij de vrouw van meester
Peter ( Janneke) uitzaaiingen in de lever, botten en
longen zijn aangetroffen. Ze ondergaat momenteel chemokuren in Amsterdam. U begrijpt dat het
een zorgelijke situatie is. Meester Peter is om die
reden niet aanwezig op school. We wensen hem en
Janneke en hun kinderen heel veel sterkte en Gods
nabijheid toe. Hun adres is: Fam. Van der Hauw,
Europaring 135, 7641 DK in Wierden

Vervanging.
Nu meester Peter voor langere tijd afwezig zal zijn,
is er gezocht naar een structurele vervanger. Die
hebben we gevonden in de persoon van Gerwin
van Dijk uit Rijssen. Hij heeft net zijn LIO
stageperiode positief afgesloten op de Morgenster.
Meester Gerwin staat de hele week voor de groep,
met uitzondering van donderdag. Dan is juf
Marieke er. Meester Gerwin start aanstaande
dinsdag.
Belangrijke data:
12 april: vrijwillige contactavond
13 april: gr. 3 cultureel uitje naar Kreatief Centrum
15 april: gr. 4 cultureel uitje naar Kreatief Centrum
15 april: gr. 7 naar “de Twentse Welle”
15 april: gr. 8 naar “de Twentse Welle”
20 april: studiemiddag onderbouw, kinderen vrij
van gr. 1, 2, 3 en 4
26 en 27 april: schoolvoetbaltoernooi
30 april: Koninginnedag, dus vrij
30 april- 9 mei: meivakantie

