
Nieuwsbrief 15 maart 2019 
 
zaterdag 16 maart Tuinwerkochtend 

vrijdag 22 maart Fun run! 

vrijdag 29 maart Volgende nieuwsbrief 

 

Tevredenheidsonderzoek 

We zijn blij dat er een positieve respons is gekomen op de 
vraag aan ouders om mee te doen aan het 
tevredenheidsonderzoek. 68% van de ouders heeft de 
vragenlijst ingevuld. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid. 

Inmiddels is het onderzoek afgesloten. De uitslag is goed te 
gebruiken voor analyse. Onze sterke punten én verbeterpunten 
worden op deze manier duidelijk zichtbaar.  Er wordt hard 
gewerkt aan de vertaling van de rapportage naar de school en 
het onderwijsproces. U begrijpt dat dit enige tijd in beslag kan 
nemen. Hoeveel tijd valt op dit moment nog niet te zeggen. We houden u op de hoogte! Uw mening 
telt en uw ideeën rond schoolzaken zijn ook in de toekomst voor ons van grote waarde.  

 

Morgenochtend: klussenochtend! 

Morgenochtend krijgt onze schooltuin weer haar jaarlijkse 
opknapbeurt. U en uw kinderen zijn van harte uitgenodigd om de hele 
ochtend of een paar uurtjes mee te helpen. Neemt u zelf 
tuingereedschap mee? En zoals het er nu uitziet, zijn voor de klussen 
buiten laarzen en regenkleding misschien ook wel handig! 
We beginnen om 9.00 uur. Rond 12.00 uur sluiten we de ochtend af 
met een heerlijke pan soep voor wie dat wil. Welkom, jong en oud!  

 

FUN RUN op vrijdag 22 maart 

Volgende week vrijdag is het tijd voor onze fun run. De 
kinderen lopen voor Kika en de inrichting van het schoolplein 
rondjes door en om het schoolgebouw. Samen met het HPC 
en het Kikafonds wordt het een geweldig feest! 
We starten rond 10.00 uur met de jongste kinderen.  

Een paar punten op een rijtje: 

 Ouders zijn hartelijk welkom om aan te moedigen. 

 We hebben nog een paar ouders nodig die een handje willen helpen, bijvoorbeeld bij het 
klaarzetten van benodigde spullen en het uitdelen van iets lekkers. Graag hiervoor 
aanmelden bij meester Jos. 



 Vanaf a.s. maandag kunnen de ingevulde sponsorkaarten worden ingeleverd bij de 
leerkracht. 

 Het schema van de Fun Run ontvangt u komende week. 

 
Koningsspelen op vrijdag 12 april 
 
Op vrijdag 12 april, dit jaar een week eerder dan vorig 
jaar vanwege de vroege vakantie, is het alweer zover, 
de Koningsspelen 2019! Die dag zullen alle leerlingen 
van de basisscholen, peuterspeelzalen én 
kinderdagverblijven uit Zetten weer meedoen aan de 
Koningsspelen die op het Hendrik Pierson College 
georganiseerd worden. 
In de volgende nieuwsbrief kunt u lezen hoe het programma eruit gaat zien.  

Zoals elk jaar, doen we ook nu een beroep op u. We hebben 6 ouders nodig die op deze dag ’s 
morgens (van 07.00-08.15 uur) bij het HPC de boterhammen voor het ontbijt van de kinderen willen 
smeren én we zijn op zoek naar 10 ouders die willen helpen bij de begeleiding van de kinderen 
tijdens de ochtend. Als u wilt helpen, wilt u zich dan komende week opgeven bij de leerkracht van uw 
zoon/dochter? 

Let op: heeft u kind een allergie? Geeft u dan zelf een ontbijt, drinken en/of fruit mee voor uw kind. 
Het HPC houdt geen rekening met allergieën. 

Op 12 april starten we de dag op school. U kunt uw kind op de normale tijd op school brengen. We 
vertrekken om 8.35 uur lopend naar het HPC. U kunt uw kind om 13:00 uur weer ophalen bij de LvB. 

 
Bericht van muziekvereniging St. Willibrordus. 
 
In groep 5 is een korte workshop gegeven door 
muziekvereniging St. Willibrordus. Om nog meer kinderen de 
gelegenheid te geven kennis te maken met 
blaasinstrumenten, ritmes en noten lezen, onderstaande uitnodiging.  
 

Wist u dat…  muziek maken niet alleen goed is voor het 
concentratievermogen van een kind, het is vooral ook LEUK! We 
organiseren 3 muziekworkshops voor kinderen vanaf groep 5 op 
maandag 1, 8 en 15 april van 17.00-17.30 uur in de grote zaal van De 
Hoendrik te Herveld. Hierbij leren de kinderen de beginselen van het 
spelen op een blaasinstrument zoals saxofoon, bugel of trompet en ze 
krijgen te maken met ritmes en noten lezen. Deelname is gratis.  

U kunt uw kind aanmelden via willibrordus.ha@gmail.com Geef 
hierbij de naam, leeftijd en groep van uw kind aan en uw telefoonnummer, zodat we u kunnen 
bereiken als dat nodig is.  
Meer informatie volgt dan vanzelf.  

Met muzikale groeten, Muziekvereniging St.Willibrordus. 



Voorjaarswandeling op zondag 7 april  

 
Rond 14.30 uur start in Hemmen een Bomenwandeling voor 

ouders en kinderen vanaf 8 jaar. 

Verhalenverteller Abe van der Veen neemt ons mee naar het 

Hemmense Bos voor een bomenwandeling met mooie verhalen. 

Hij laat ons de mooiste bomen en struiken van het bos zien. Hij 

vertelt vele anekdotes en verhalen over de mythen, magie en 

volksgeloof van o.a. beuk, linde, lijsterbes en meidoorn. Leer over 

lapjes- en beukebomen, over de beuk als koningin van het 

woud, heksen onder de meidoornstruik, over kransen van lijsterbes 

tegen ontvoering door de elfen, Vrouw Holle in de vlier en de 

bijzondere wijsheid van de hazelaar! 

 
Datum:   7 april 2019 
Tijd:  14.30– 16.00 uur 
Startplaats :   Dorpshuis de Oude School, Hemmen 
Kosten:   € 2,- inclusief 1 consumptie 
 


