
 
Nieuwsbrief 15 – 15 april 2019 

 
Meivakantie 
De meivakantie komt eraan. Daarmee sluiten we op 
schoolniveau de derde periode af en kijken we 
vooruit naar de laatste periode van het schooljaar en 
ook al naar het nieuwe schooljaar. 
We wensen iedereen alvast een fijne en zonnige 
meivakantie en zien elkaar graag maandag 6 mei 
weer. 
 

Succes groep 8 
16 en 17 april vindt de Cito-toets voor groep 8 plaats. 
Acht jaar lang heb je als leerling hard gewerkt en veel 
mogen leren op school. In deze toets mag je laten 
zien wat je kent en kunt. Veel succes jongens en meisjes! 
 

Inzet ondersteuningsuren na de meivakantie 
Als school hebben we extra uren ingezet voor groep 8. Na de meivakantie zullen deze uren 
anders ingezet worden. Tevens is het ouderschapsverlof van juf Anne ten einde en zal zij 
vanaf deze week ook op donderdag aanwezig zijn op school. Hoe gaat alles eruit zien? 

 Maandagmorgen en dinsdagmorgen: extra ondersteuning in groep 123 door juf Liza- 
Milou. 

 Donderdagmorgen : extra ondersteuning in groep 7/8 door juf Liza-Milou. 

 Dinsdagmorgen en donderdagmorgen: extra ondersteuning in groep 5/6 door juf 
Anne. Op de middagen geeft juf Anne Rots en water en inzet van werkpleziergelden. 

 

Welkom Lynn  
De komende maand mogen we Lynn verwelkomen in groep 1. Lynn zal gaan wennen in groep 
1 na de meivakantie.  We wensen Lynn en het gezin een fijne en succesvolle basisschooltijd 
toe bij ons op school. 
 

Je kunt ons bewonderen 

in groep 123. Bedankt 

Probroed uit Groenlo! 

Bedankt  



 

Schoolvoetbal 
Vorige week woensdag vond het schoolvoetbaltoernooi 

weer plaats. Groep 7/8 deed mee met twee gemengde 

teams. Er is goed en sportief gespeeld. Op 2 doelpunten 

na zaten we net niet in de finale. Top gedaan jongens en 

meisjes! 

Groep 5 
23 mei vindt het schoolconcert plaats. Ter voorbereiding 
op dit concert, gaat groep 5 met de blokfluit op 16 mei 
mee repeteren met het jeugdorkest, 19.00 -19.30 uur  
(gebouw Amicitia). Veel succes alvast. 

 
Pannenkoekendag 4 maart 2019 
De kinderen van groep acht vierden, samen met de aanwezige opa’s en oma’s, 
de jaarlijkse pannenkoekdag.  Waarom pannenkoekdag?  

Gewoon, omdat onze opa's en oma's best wel eens in het zonnetje gezet 
mogen worden. 

En waarmee kan dat nou beter dan met een zelfgebakken pannenkoek? 
De kinderen hebben de hele middag zelf het heft in handen genomen. Zo 
zorgden ze samen voor een goede ontvangst, voor het opnemen van 
bestellingen en voor het rondbrengen van eten en drinken. Daarnaast hebben 
ze samen met hun opa en/of oma gezelschapsspelen gespeeld. Na de 
spelletjes werden de pannenkoeken geserveerd. Met dank aan Janny van café 
van Otten en de helpende handen van Natasja in de keuken!  
Wat hebben we genoten van alle kinderen en mensen die aanwezig waren. 
Een bijzonder mooie  traditie binnen Rietmolen! 
 

 

 
 
 
 



Dankjewel muziekjuf Annemarie 
Beste ouders en leerlingen, 
Na 25 jaar als vakleerkracht muziek met plezier in Neede en Rietmolen te hebben gewerkt, ga ik per 
1 augustus 2019 stoppen met mijn werkzaamheden bij de stichting Keender zodat ik weer meer tijd 
voor andere dingen krijg. 
Na augustus ga ik in alle rust nadenken wat ik zou kunnen 
gaan doen.  Ik vind de uitdrukking: “ Waar een deur 
dichtgaat, gaat een raam open” een mooi perspectief. 
Met vriendelijke groet, 
Annemarie Schoenmaker. 
 

Even voorstellen 
Ik ben Esmée Berentsen, ik ben 17 jaar oud en ik kom uit 
Beltrum.  
Ik woon samen met mijn vader , moeder , zus en broertje. 
Ik doe de opleiding Helpende zorg en welzijn niveau 2. 
Mijn opleiding doe ik op graafschap college Doetinchem. 
Ik werk bij de Coop in Borculo.  
In mijn vrije tijd spreek ik graag af met vrienden. 
Later als beroep wil ik ook juffrouw / docent worden. 
 
Esmee is vorige week begonnen met de stage op onze 
school. Op donderdagmorgen loopt ze ook stage bij de 
peuterclub. We wensen Esmee heel veel plezier en succes 
bij ons op school. 

Nieuws uit de MR 
Volgende MR vergadering is 20 mei om 
19.30uur. Wees welkom! 
  

 

Nieuws uit de OR 
Vandaag hebben we genoten van een 
sportieve koningsdag op de DAR. Dank aan 
alle ouders/ tantes/oppas die geholpen hebben met de koningsspelen en het opruimen. 
Super! 



 

 
Data op een rij 
17 april  Afsluiting topondernemers (12.00-12.30uur) 
20 april – 5 mei Meivakantie 
8 mei    Verkoop overblijfbonnen 
11 mei   Bloemenmarkt (OR)  en moederdagbijeenkomst om 19.00uur 
15-17 mei  Kamp groep 8 – groep 1 en 2 vrij 
16 mei   Groep 5 mee repeteren met Amicitia – 19.00-19.30 
20 mei   MR vergadering 
23 mei   Schoolconcert “Hoor eens wat ik kan!”  
30-31 mei  Hemelvaart (vrij) 
4 juni   Schoolfotograaf 

 
 
 

 

 


