
 Hierbij ontvangt u onze twee-wekelijkse nieuwsbrief! 

Voorwoord 
Uitnodiging 
Zoals u reeds weet, zijn wij afgelopen woensdag gestart met het project over mijn 
lievelingsdag. Dit project is een gezamenlijk project van de scholen Haaksbergen – 
Eibergen – Neede (HEN). 

Als team hebben wij die middag een workshop gekregen en vervolgens wordt er in 
de klassen met de kinderen gestart met een gastles, op 19 en 20 januari. Daarna 
gaan de leerkrachten zelf verder aan de slag ermee in de groep.  

Om ook u als ouders te betrekken in dit project en de gedachten bij dit project komt 
Danielle Foekens een info-uur houden. Deze avond staat gepland op woensdag 1 
februari om 19:30 uur en vindt plaats bij het Sterrenpalet, Prins Bernhardstraat 6 in 
Eibergen. De koffie staat voor u klaar vanaf 19:15 uur. U bent van harte welkom! 

 

 

 

 

Peuterinstuif 
Op dinsdag 31 januari vindt er weer een peuterinstuif plaats. Mocht u mensen ken-
nen in uw omgeving die hiervoor in aanmerking komen, dan zou u hen hierop kun-
nen attenderen. Iedereen is van harte welkom! 

 

Papiercontainer 
Op vrijdag 13 januari staat de papiercontainer weer bij school.  
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Uitleg vakantieschema 2023-2024 
Onderstaand delen we nogmaals het vakantierooster zoals deze vastgesteld is voor onze school in het schooljaar 2023-2024: 

• Herfstvakantie: 23 t/m 29 oktober 2023 (week 43) 

• Kerstvakantie: 25 december 2023 t/m 5 januari 2024 (week 52 en week 01)  

• Voorjaarsvakantie: 19 februari t/m 23 februari 2024 (week 8) 

• Goede Vrijdag: 29 maart 2024 (week 13) 

• Pasen: 1 april 2024 (week 14) 

• Koningsdag: 27 april 2024 (valt in de meivakantie) 

• Meivakantie: 29 april t/m 10 mei 2024 (week 18 en 19) 

• Hemelvaart: 9 mei 2024 (valt in de meivakantie) 

• Pinksteren: 20 mei 2024 (week 21) 

• Zomervakantie 15 juli t/m 23 augustus 2024 (week 29-34) 

Zodra de vrije dagen bekend zijn, zullen wij ook die bekendmaken. 

We kregen er verschillende vragen over i.v.m. de afwijking van sommige weken van het landelijke vakantierooster voor regio      
Midden, waartoe we behoren. Dat vinden we heel begrijpelijk en graag leggen we daarom uit hoe we, met de Vakantiecommissie 
van Haaksbergen (behorend tot de regio Noord) en Eibergen en Neede (behorend tot de regio Midden) tot dit rooster zijn gekomen. 
Omdat sommige gezinnen te maken hebben met de vakanties in beide regio's is deze Vakantiecommissie er om samen te kijken 
naar hoe we toch voor zoveel mogelijk overlap kunnen zorgen v.w.b. de vakanties, zodat die binnen gezinnen zoveel mogelijk     
hetzelfde zijn.  

V.w.b. de kerstvakantie, één week van de meivakantie en de zomervakantie zijn we verplicht de data voor de regio aan te houden.  

De kerstvakantie 2023 valt in alle regio’s in dezelfde weken, dus die is voor iedereen gelijk (week 52/01).  

De meivakantie hebben we uit kunnen breiden met allemaal eenzelfde week (ook dankzij de flexibiliteit en medewerking van het 
Assink) en daarmee is de meivakantie ook voor alle scholen in Eibergen, Haaksbergen en Neede gelijk (week 18 en 19).  

De zomervakantie 2024 wijkt af van elkaar. Voor de scholen in Eibergen en Neede is die (volgens regio Midden) van week 29 t/m 34. 
(Het Assink heeft dan met regio Noord zomervakantie van week 30 t/m 35. Gelukkig verschillen de zomervakanties van Midden en 
Noord dan maar één week van elkaar en niet zoals de komende zomervakantie 2023 twee weken.)  

De data voor de herfstvakantie en de voorjaarsvakantie zijn adviesdata, die hebben we voor Haaksbergen/Eibergen/Neede nog op 
elkaar af kunnen stemmen.  

Dat betekent dat de herfstvakantie voor alle scholen in Eibergen, Haaksbergen en Neede in week 43 is (dit keer gaan we mee met 
Noord, met welke regio we meegaan proberen we jaarlijks om te wisselen). Voor de scholen in Eibergen en Neede wijkt de herfstva-
kantie dan dus af van de herfstvakantie in regio Midden. 

De adviesweek voor de voorjaarsvakantie is voor de regio’s Midden en Noord hetzelfde, die valt in week 8. 

Hopelijk helpt deze informatie om te begrijpen waarom de vakanties de genoemde weken betreffen. En anders vraagt u gerust 
weer! (Het is best een beetje ingewikkeld.)  
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10-minuten-gesprekken 
Groepen 0 t/m 8 

Op dinsdag 14 februari vinden de 10-minuten-gesprekken 
plaats om de ontwikkeling en het rapport van uw kind te be-
spreken. Hiervoor ontvangt u vrijdag 3 februari, via Mijn School, 
een uitnodiging (onder Oudergesprekken).  

Aanmelden kan t/m vrijdag 10 februari. 

Luizencontrole 
Onze leerlingen op school zijn luisvrij! Afgelopen week is er 
weer gecontroleerd en geen luis/neet gezien! Bedankt namens 
ons en de kinderen dat u minder staartjes, vlechtjes en gel 
heeft gebruikt. De volgende luizencontrole is op de 1e maandag 
na de voorjaarsvakantie. Blijft u ondertussen alert en blijft u uw 
kind wekelijks controleren, dan houden we onze school luisvrij. 

Nationale Voorleesdagen 
Voorlezen is leuk en heel belangrijk voor de taalontwikkeling van kinderen. Vanaf 25 janu-
ari t/m 3 februari zijn de Nationale Voorleesdagen! Deze Voorleesdagen worden jaarlijks 
gehouden om het voorlezen aan jonge kinderen, die zelf nog niet kunnen lezen, te stimu-
leren. Tussen de titels uit de Prentenboeken Top 10 zit één boek dat zich Prentenboek van 
het Jaar mag noemen. In 2023 is dat Maximiliaan Modderman geeft een feestje. 

We gaan in de kleutergroepen extra aandacht besteden aan het voorlezen en dan zal dit 
prentenboek centraal staan. Hopelijk beleven u en uw kind thuis ook zoveel plezier aan 
het voorlezen!?  

Terugblik koffie-inloop 
Afgelopen maandag was de nieuwjaarsinloop. Het was leuk dat 
er opnieuw een tafel vol mensen was. Onder het genot van een 
kopje koffie of thee was er even tijd om gezellig bij te praten. 

De volgende koffie-inloop vindt plaats op woensdag 1 februari, 
van 8.15 - 9.15 uur. U bent hiervoor van harte uitgenodigd!  

Terugblik info-uurtje 
Gisteren vond het info-uur Lezen en meer plaats. Die avond is 
er informatie gegeven over lezen en wat dit voor een kind bete-
kent. 

Wat fijn dat u hierbij aanwezig was! 

 

Zwemouder 
Herhaalde oproep: Aanstaande maandag 16 januari 2023 gaat groep 5/6 weer naar 
zwemles. We zoeken nog steeds een ouder die die middag mee wil fietsen. We vertrek-
ken rond 12.30 uur en zijn om 14.00 uur weer op school. Kunt u meefietsen, geef het 
door aan locatieleider Margriet Koning. Mocht niemand zich aanmelden, dan zijn we 
helaas genoodzaakt om de zwemles te annuleren.  

Nestschommel 
Binnenkort komt tuinman Tobias Geerdink op Kisveld om te kijken waar de nestschommel op het 
schoolplein komt. Deze zal in 2023 echt geplaatst worden!  

 
 

 

 

 

Meeleven 
Een aantal gezinnen/teamleden hebben de afgelopen week te 
maken gehad met ziekte, een ongeluk of overlijden van een 
dierbare. We willen iedereen die hiermee te maken heeft of pas 
heeft gehad heel veel sterkte wensen voor nu, maar zeker ook 
voor de toekomst. 
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Jarig! 

We feliciteren op :  

02-01 Jyll uit groep 6-7-8 

03-01 Kimberly uit groep 6-7-8 

08-01 Silas uit groep 6-7-8 

12-01 Fender uit groep 3-4-5 

18-01 Lana uit groep 0-1-2 

18-01 Levi uit groep 6-7-8 

25-01 Delano uit groep 6-7-8 

Allemaal een heel fijne verjaardag toegewenst! 


