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  INFO        12                                                                        WOENSDAG   7 juli  2021 

 

Hou de kalender op de webpagina: www.kbsdekwinkslag.nl goed in de gaten. 

WEEK 26  28 JUNI T/M 4 JULI 

    

WEEK 27  5 JULI T/M 11 JULI 

Woensdag 7 juli  INFO 12 op internet 

WEEK    

   Zomervakantie. 

 
NIEUWE LEERLINGEN 
We hebben op 8, 15, 22 en 28 juni 4 nieuwe leerlingen mogen begroeten in groep 1a/2a en 1b/2b, te 
weten Bente Kleinheerenbrink, Demi Tholen, Bodi de Weerd en Jule Bakker. We hopen, dat ze zich snel 
thuis voelen en wensen hen een fijne tijd bij ons op school. 
 
NIEUWE MR-LEDEN 
Aankomend jaar mogen we twee nieuwe leden verwelkomen, te weten Michan Katerbarg als 
oudergeleding en juf Chantal als leerkrachtgeleding. 
Monique van der Kamp (ouder) en juf Monique nemen dit schooljaar afscheid. We bedanken hen voor 
de inzet.  
 
 
DONATIE  

De oprichter van het Attractie- en Vakantiepark Slagharen, Henk Bemboom, zou dit jaar 100 zijn 
geworden. Om dit te vieren, wil de stichting onze school graag een bedrag schenken. 
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De stichting, voorheen Stichting Sport en Spel, houdt zich bezig met het financieel ondersteunen 
van activiteiten van verenigingen, stichtingen en instellingen op het gebied van cultuur, sport. Ze 
zijn vooral gericht zijn op het noordelijke deel van de 
gemeente Hardenberg.  
De Kwinkslag heeft het fantastische bedrag van € 2500,00 
mogen ontvangen uit de handen van de kleindochter Corinne 
Bemboom en medebestuurslid Bert Nijland. Wij zijn hen 
ontzettend dankbaar. Volgend schooljaar gaan wij ons richten 
op bewegend onderwijs, dus dit bedrag krijgt een mooie 
bestemming, waarvan wij u uiteraard op de hoogte houden. 
 
GROENE PLEIN 
Wat is dit jaar het groene plein ongelooflijk mooi gegroeid. Dit mede dankzij allerlei acties, zoals 
een flessenactie, Jantje Beton, oud ijzer, Bag2School, donaties van de oudervereniging en 
individuele giften e.d. 
Van al deze giften is onze pannakooi betaald! Volgend schooljaar zijn de fietsenrekken en het 
hekwerk aan de beurt. Op dit moment zijn we erg dankbaar en blij met wat we hebben. Iedereen 
bedankt! 
In de vakantie wordt het plein onderhouden door (groot)ouders, kinderen en een oom. De mensen 
die zich hebben aangemeld, krijgen nog nadere informatie.  
 

GYM  
Het is nog niet duidelijk of we na de vakantie weer in de zaal mogen gymmen. Zodra we meer 
informatie hebben, wordt u geïnformeerd.  
 

ETUIS GROEP 3T/M 8   
Aan het eind van dit schooljaar nemen alle kinderen hun etui mee naar huis. Na de vakantie 
verwachten we dat alle kinderen weer een etui meenemen op de eerste schooldag. Wij gaan 
op school dit etui vullen. Alle eigen pennen, stiften en stickers mogen ze thuislaten.  
 
DE GROEPSVERDELING EN FORMATIE 2021/2022 
 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Groep 1/2 a Ans Monique Monique Monique Monique 

Groep 1/2 b Ria Ria Ria Ria Ria 

Groep 3 Astrid Astrid Astrid Astrid Kim 

Groep 4 Mirjan Petra Petra Petra Petra 

Groep 5 Manon Manon Manon Kyra Kyra 

Groep 6 Emmelie Emmelie Kim Kim Emmelie 

Groep 7 Ageeth Ageeth  Karin Karin Karin 

Groep 8 Chantal Chantal Ageeth  Chantal Chantal 

 
Als het nog in de tijd lukt, komen de namen van de kinderen in hun nieuwe groep nog apart in een 
mail naar u toe. 
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GROEP 8  
Groep 8 neemt morgenmiddag afscheid van onze 
school. Ter gelegenheid hiervan komt er op ons 
schoolplein een tegel met daarop een ster en alle 
namen van de kinderen van groep 8.  
Deze mooie tegel wordt aangeboden door de 
oudervereniging van onze school.  
Alle kinderen van groep 1 t/m 7 mogen morgen 
een waterpistool meenemen om onze sterren 
van groep 8 uit te spuiten.  
 
 
 
 
 
 
 
 

BRIGHT IDEA CHALLENGE 
De oudste kinderen in de plusgroep, Quinn, Josh, Dyson hebben meegedaan aan een bijzondere 
challenge. Ze zijn hier heel wat weken mee bezig geweest. De opdracht was om een bijdrage te leveren 
aan een schoner, zuiniger en slimmer leven in 2050.Ze gingen nadenken over oplossingen voor 1 
onderwerp waarbij ze konden kiezen uit anders wonen, anders verplaatsen of anders produceren. 
De kinderen hebben hun groepje een naam gegeven, Bright Idea, en gekozen voor anders verplaatsen. 
Ze hebben een scooter ontworpen die kan rijden op bladeren energie. Met de kans dat dit ontwerp ook 
echt gemaakt kan worden, als….. 
Eind april moesten we het inzenden. En…. Tot onze grote verbazing zaten we in de finale en mochten 
de kinderen afgelopen donderdag 1 juli meedoen met online finale! We zaten daar met 14 andere 
scholen en de presentatie was door Buddy Vedder. Het was best spannend: ons team van 3 kinderen, 
met hulp van juf Anneke) tegen grotere groepen. We moesten in 5 ronde’s 2 dingen doen: bouwen aan 
een toren van marshmallows en ondertussen in 4 minuten tijd vragen beantwoorden. Er zat veel tempo 
in de uitzending. Spannend was de uitslag…..  
Helaas, het ontworpen idee heeft niet gewonnen. Gelukkig hadden we wel goed gescoord met de 
hoogte van de toren en eindigden in het spel op de 8e plaats. Een mooie ervaring en afsluiting van dit 
project. 
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HARDENBERG ON TOUR 
De zomervakantie staat bijna voor de deur! De hele vakantie zullen er verschillende activiteiten zijn 
voor de kinderen van de basisschool. Alle activiteiten zijn te vinden 
op: https://www.gewoonactief.nl/activiteiten1 en de opgaves verlopen ook via deze website. 

     
 

 

 

 

 

 

 

Vakantie is een tijd van afstand nemen van de 

dagelijkse beslommeringen, uit de sleur van het werk 

of andere taken komen en tijd voor jezelf vrijmaken.  

Namens ons allen een goede vakantie toegewenst, tot 

maandag 23 augustus! 

 

 

 

LET OP: als u nog een kind thuis heeft dat nog niet naar school gaat, denkt u er dan aan om uw 

kind in te schrijven! Formulieren zijn bij de conciërge te verkrijgen. 

 

 

https://www.gewoonactief.nl/activiteiten1
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BIJLAGE: 1. BOEREN EN TUINDERS PAKKEN UIT 

    2. OUDER EN KIND SPORTINSTUIF 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

KIDSPRAAT 
 

Een kleuter: Juf Annette, jij bent toch de 
baas van de school hè? 
 
Juf: Nee hoor 
 
Een andere kleuter: Nee, dat is juf 
Ingrid.  
 
Weer een andere kleuter: Nee, juf 
Annette moet wel gewoon werken! 
 

 

 



 

Kom jij deze zomer bij ons op de boerderij? In de vakantie hebben boeren uit 

het Vechtdal allerlei leuke dingen georganiseerd. Zoals: 

- een wandeling op een boerderij met melkkoeien en kalfjes 

- een rondleiding op een kippenboerderij 

- biggen knuffelen op een varkenshouderij 

- een rondleiding bij een akkerbouwer die granen verbouwt 

Soms zit er ook een picknick of fotopuzzeltocht bij.  

Ga naar onderstaande link, klik op de provincie Overijssel en zoek naar de 

activiteit die jij graag wilt doen. Geef je wel snel op, want vol = vol.  

 

Wil je een boer bezoeken als je ergens in Nederland op  

vakantie bent, kijk dan ook op onderstaande link.  

Je kunt deze zomer zó veel bij boeren beleven!  


