
Nieuwsbrief 29 maart 2019 

woensdag 3 april Open Ochtend voor nieuwe ouders 

woensdag 10 april Voetbaltoernooi  groep 7 en 8 

donderdag 11 april Palmpasenoptocht  groep 1 t/m 3 

vrijdag 12 april Koningsspelen, de school is uit om 13.00 uur voor alle kinderen! 

Volgende nieuwsbrief 

 

Combinatiegroep 
 
In de nieuwsbrief van 8 februari jl. heeft u kunnen lezen dat de 
formatie voor het komende jaar onze volle aandacht heeft. Zoals 
het er nu uitziet zullen we het volgende school jaar een 
combinatiegroep hebben.  

We pakken het proces dat voorafgaat aan een mogelijke 
formatie zorgvuldig en doordacht aan. Alle leerkrachten hebben inmiddels aan de hand van een 
kijkwijzer een (deel van)  een dag een kijkje genomen in een combinatiegroep op een andere school 
in de omgeving. En natuurlijk is er van gedachten gewisseld met de leerkrachten van deze groepen 
om bijvoorbeeld te horen hoe zij het werken in een combinatiegroep ervaren en welke voor- en 
nadelen er zijn bij bepaalde combinaties.  

In april gaan we als team onze ervaringen delen. Vervolgens gaan we verschillende opties voor het 
komend schooljaar in kaart brengen en een besluit nemen. Wanneer het zover is, informeren wij u 
over onze plannen voor het komende schooljaar en wat dat betekent voor de groep(en) van uw 
kind(eren). Tijdens een extra informatieavond zullen wij dit besluit dan toelichten. 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u bij meester Jos terecht. 

 

Kangoeroetest 
 
Ieder jaar doet onze school mee aan de jaarlijkse 
kangoeroetest.  Dit is een rekenwedstrijd waar een aantal 
leerlingen van groep 5 tot en met 8 aan mee hebben gedaan. 
 
De Kangoeroe wiskundewedstrijd heeft als doel de 
kinderen te laten ervaren dat wiskunde  (en rekenen) heel 
leuk en uitdagend kan zijn op een pittig niveau. Bovendien 
kunnen de kinderen er leuke prijzen mee winnen. 
We ontvangen de uitslag na de meivakantie. 
 
 
 



Open Dag 

Op woensdag 3 april is er een Open Ochtend voor nieuwe kleuterouders. Dit jaar staan voor het eerst 

de deuren van de drie basisscholen, de peuterspeelzalen, de BSO én de kinderopvang tegelijkertijd 

open. Mocht u ouders kennen die hierin mogelijk geïnteresseerd zijn, dan kunt u hen op deze dag 

attenderen.  

Kanjer ouderlessen 
 
In een eerdere nieuwsbrief heeft u er al over kunnen lezen: vanaf 8 april bent u welkom op school 
om een zogenaamde Kanjer ouder-les bij te wonen. Die mogelijkheid wordt geboden op 4 
verschillende momenten gedurende 2 weken vóór de meivakantie en 2 weken daarna. Het is fijn als 



de groep niet te groot is, daarom kunnen maximaal 
5 ouders zich inschrijven voor een bepaalde dag. 
De lijst hiervoor hangt vanaf a.s. dinsdag op de 
deur bij de klas van uw kind. De data en tijden 
verschillen per groep. U krijgt hierover vandaag 
een berichtje op Klasbord. 

Het is de bedoeling dat u in de kring naast uw kind 
zit. De leerkracht vertelt in samenspraak met de 
kinderen iets over wat het betekent een kanjer te 
zijn en over de verschillende petten.  Daarna 
kunnen ouders meedoen met verschillende 
kanjeroefeningen.  
 

Fun Run 
  

Afgelopen vrijdag, 22 maart, was de 1e FUN RUN op de 
Lammerts van Bueren. Een FUN RUN is een sponsorloop 
ín en door het gebouw met allerlei hindernissen. 

Met heel veel hulp van het HPC was er een boeiend en 
uitdagend parcours uitgezet dat o.a. door de speelzaal 
ging, door de teamkamer, door de kamer van meester 
Jos (de kinderen mochten zelfs door het raam van zijn 
kamer klimmen, zie de foto!) en rond het plein. De 
kinderen kregen na afloop een gezonde traktatie in de 
vorm van een tomaat, komkommer of een appel.  
 

In de kinderraad is besproken welk doelen we willen steunen met de opbrengst van de FUN RUN en 
de vraag hoe we het geld dat ingezameld wordt, willen verdelen. Daar is uitgekomen dat we het geld 
bestemmen voor het Kikafonds (75%) en het speelplein (25%). De kinderraad onderzoekt op dit 
moment welke toestellen favoriet zijn bij de kinderen. 

Het was ook mooi om te zien dat er veel toeschouwers waren! De kinderen vonden het geweldig om 
aangemoedigd te worden en het hielp hen in sommige gevallen om nog net dat extra rondje te lopen 
voor het goede doel! 

We maken binnenkort bekend hoeveel geld er in totaal is opgebracht. Allemaal heel erg bedankt 
voor het meelopen, het meehelpen en ‘mee supporten’.  

Een speciaal dankwoord voor de studenten van het HPC en meester Arco en juf Jessica 
(gymdocenten van het HPC). Zij hebben enorm geholpen om er een groot succes van te maken! 
 

 
Tuinwerkochtend. Berichtje van Ivo van der Bijl 
 
Ivo en zijn zoon Gijs hebben jarenlang hun schouders gezet onder het tuinwerk van onze school. Aan 
alles komt een einde en helaas ook aan hun enorme inzet en daadkracht bij het tuinwerk op de LvB. 
Ontzettend jammer, we moeten in augustus verder zonder deze twee drijvende krachten onder het 
geheel! Vanaf deze plaats willen we Ivo en Gijs heel hartelijk bedanken voor alles wat ze hebben 



gedaan de afgelopen jaren en voor het werk dat ze de komende maanden zeker nog gaan doen. Jullie 
zijn en waren kanjers, we gaan jullie missen! Hieronder vindt u het berichtje van Ivo.  

 

De laatste keer. 
Afgelopen zaterdag 16 maart is met de traditionele 
tuinwerkochtend het seizoen voor ons als Tuin Onderhoud 
Groep (TOG) weer begonnen. Helaas zat het weer dit keer 
niet mee en was de opkomst mede daardoor laag, wat wel 
voor lekkere grote stukken zorgt bij de verdeling van de 
zelfgemaakte cake bij de koffie (nogmaals dank Jeanette, 
OR). 

Omdat onze jongste dochter Meike deze zomer naar het 
VO gaat was dit het laatste seizoen voor mij als TOG-lid. Ik 

zal de gezellige uren met deze groep gaan missen, een uitgelezen moment om schoolse- en niet-
schoolse zaken met andere ouders te bespreken terwijl we ook nog wat nuttigs voor onze kinderen 
doen. 
Aanwas voor de TOG, met name van ouders uit de lagere klassen, is altijd welkom. Groene vingers 
zijn geen noodzaak! Heb je interesse om op deze manier iets voor je kind te doen, laat dat dan weten 
bij een teamlid van school of een van de TOG-leden. Dan krijg je van mij een vrijblijvende uitnodiging. 

Graag tot ziens deze zomer op het LvB-plein, Ivo v.d. Bijl  

 

Inschrijven van broertjes en zusjes op de LvB 
 
Op dit moment tellen wij de inschrijvingen van alle kinderen die in 
2019 4 jaar worden. Veel van deze kinderen zijn al aangemeld. Als 
uw zoon of dochter 3 jaar is en u heeft hem of haar nog niet 
opgegeven, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doen? Wij hebben 
deze gegevens nodig voor onze prognoses voor de komende jaren.    

 

Koningsspelen op vrijdag 12 april 
 
Op dit moment hebben we nog niet voldoende ouders 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. We zoeken in totaal nog 3 smeerouders en voor 
groep 3, 5, 6, 7 en 8 nog 1 tot 2 hulpouders per groep. De 
hulpouders begeleiden de kinderen gedurende de hele 
ochtend. Als u daartoe in de gelegenheid bent, 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. 



 

 

Koningsdag, thuis alvast je fiets versieren! 

Ook dit jaar is er van alles te doen voor de kinderen tijdens 
de Koningsdag. Waar de Oranjevereniging de kinderen 
graag op attent wil maken zijn de versierde fietsen.  

De kinderen kunnen hun fietsen weer thuis versieren en 
meedoen aan de optocht die start om 8.30 uur vanaf het 
gebouwtje van de Scouting. Opstellen kan vanaf 8.20 uur. 
Voor de mooiste versierde fiets is er een prijs. De 
Scoutingband zal voor de muziek zorgen. 

 

 

 

 

Hieronder vindt u informatie over de viering van Koningsdag op 27 april a.s. 

 Om 8.20 uur wordt er op het Scouting terrein een optocht geformeerd met versierde fietsen. 
Om 08.30 uur vertrekt de optocht onder begeleiding van de Scouting-Zetten-band. Het 
eindpunt is het Julianaplein, waar aansluitend de aubade zal plaatsvinden.  

 Om 9.20 uur vindt de traditionele aubade plaats. 

 Tussen 10.30 en 12.30 uur is de spelletjesochtend op het Excelsiorterrein.  Voor de kinderen 
van de bovenbouw zal er een 5x5 voetbaltoernooi zijn. 

 Van 15.00-18.00 uur Oranjemarkt in Zetten op het Julianaplein.  

 15.00 uur: start kleedjesmarkt. Kinderen die hun oude speelgoed willen verkopen op de 
Oranjemarkt kunnen zich vanaf 14.30 uur melden bij de marktmeester die hen een plekje op 
het plein toewijst.  

 19.00 uur: Start wandelpuzzeltocht in Hemmen, 
startpunt dorpshuis ‘De Oude School’. 

 
 
 

Dodenherdenking op zaterdag 4 mei 
 
De dodenherdenking op zaterdag 4 mei begint om 19.00 
uur met een herdenkingsbijeenkomst in de 



Vluchtheuvelkerk. Daarna is er een stille tocht vanaf de Vluchtheuvelkerk naar het Wilhelminaplein. 
Hier volgt een kranslegging bij het monument. 
Leerlingen van de groepen 8 van de basisscholen hebben weer gedichten geschreven voor deze 
herdenkingsbijeenkomst. 
Het thema voor dit jaar is: ‘in vrijheid kiezen’ 
We hopen op een respectvolle dodenherdenking. 
 
Namens de Oranjevereniging en het 4 en 5 mei-comité, Desirée van Meerten. 
Contact: email  desiree.vanmeerten@gmail.com  
 

 
Berichtje van de Vluchtheuvelgemeente 
 
Uitnodiging voor de Meespeelviering op zondag 7 april 2019 om 10.00 uur in de Vluchtheuvelkerk, 
Bakkerstraat in Zetten 

De meespeelviering in de Vluchtheuvelkerk is bedoeld voor alle mensenkinderen, van jong tot oud. 
Bijbelverhalen worden interactief verteld, waarbij op denken, voelen, doen en ervaren een appel 

wordt gedaan.  

Wat hebben wij geweldig carnaval gevierd op 3 maart, de 
vorige meespeelviering. De kinderen waren prachtig 
verkleed en er was heerlijk swingende muziek!  
Op zondag 7 april gaat het verhaal over de ezelin weer 
verder. Kom je ook? We zien je graag! 

Groetjes van de MeeSpeelViering groep 
 
 

 

School’s Cool Overbetuwe zoekt vrijwilligers 

Wat doet School’s Cool?  
 
School’s Cool is een organisatie die kwetsbare, maar 
kansrijke leerlingen in het basisonderwijs en Voortgezet 
Onderwijs koppelt aan vrijwillige mentoren. Zij geven 
kinderen en jongeren wekelijks thuis ondersteuning bij 
schoolse bezigheden. De kracht van deze projecten is het bieden van ondersteuning op maat. Het 
bieden van een luisterend oor, het geven van een goede tip of een compliment, het opbouwen van 
vertrouwen in eigen kunnen, maar ook het ondersteunen bij schoolwerk. Er wordt gekeken naar wat 
het kind of de jongere nodig heeft om vooruit te kunnen op school. 

Voor wie is School’s Cool?  
Leerlingen vanaf groep 3 tot en met groep 8, die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken, maar 
dit door omstandigheden in de thuissituatie niet voldoende kunnen krijgen van hun ouders, komen in 
aanmerking voor het 12- project. Daarnaast is er ondersteuning voor kwetsbare kinderen die de 
overgang gaan maken van groep 8 naar het Voortgezet Onderwijs.    ( 12+ project ) Ook is er een 
aanbod voor leerlingen die vastlopen in het Voortgezet Onderwijs. (14+ project) 
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Mentor worden? Wilt U iets betekenen voor een kind of een jongere? Heeft u zin en tijd om 
wekelijks 1-2 uur te besteden aan dit mooie project? De kinderen kunnen uw hulp goed gebruiken. U 
hoeft hiervoor geen onderwijsachtergrond te hebben. Cool’s School doet ook niet aan 
huiswerkbegeleiding. Geduld, een warm hart voor kinderen/ jongeren en enthousiasme voor het 
project is al genoeg om u aan te melden. 

Voor meer informatie: www.fortewelzijn.nl. Onder het kopje Overbetuwe vindt u School’s Cool. 

U kunt contact opnemen met Daniëlle van Deutekom, coördinator School’s Cool Overbetuwe. Mail 
naar: danielle.van.deutekom@fortewelzijn.nl of bel: 06 23389641 
 

 

Welkom bij de kinderkleding- en speelgoedbeurs! 

 

 

http://www.fortewelzijn.nl/

