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Personele zaken: 
Juf Linda en Edwin verwachten  in 
augustus een baby. Wij willen ze 
hierbij van harte feliciteren met hun 
zwangerschap. 

Het zwangerschapsverlof van juf 
Sabine is bijna afgelopen. Ze zal 
hierna gebruik maken van het 
ouderschapsverlof. Dit betekent dat zij 
voor de zomervakantie niet terugkomt 
in groep 6. Juf Ellen zal tot de 
zomervakantie in deze groep blijven 
samen met juf Cyntha. Omdat juf 
Sabine nog wel een paar dagen moet 
werken voor de zomervakantie, zult u 
haar af en toe wel tegenkomen op 
school. 

Website: 
Zoals het er nu naar uitziet is onze 
nieuwe website maandag 14 maart  
zover klaar dat hij online wordt gezet. 
Wij zijn uiteraard erg benieuwd naar 
uw reactie en hopen dat u net zo 
enthousiast bent als wij.  
 
Wilt u zich voor eind maart via deze 
website weer aanmelden om de 
nieuwsbrief weer digitaal te kunnen 
ontvangen? Wij geven dan geen 
nieuwsbrief op papier meer mee.  

Medezeggenschapsraad: 
De medezeggenschapsraad heeft 
vergaderd. Tijdens deze vergadering is 
het vakantierooster voor het schooljaar 
2016-2017 akkoord bevonden door de 
MR.   

 

Vakantierooster 2016-2017: 
Herfstvakantie :17 t/m 21 oktober 
Kerstvakantie :26 dec t/m 6 jan 
Voorjaarsvakantie :20 febr t/m 24 febr 
Paasvakantie :14 t/m 17 april 
Meivakantie  :24 t/m 28 april 
Bevrijdingsdag :5 mei 
Hemelvaart  :24 t/m 26 mei 
Pinksteren  :5 t/m 7 juni 
 
Pasen: 
In aanloop naar Pasen wordt in de 
groepen gesproken over het thema 
"aan alles komt een einde?"  
Verschillende verhalen worden 
voorgelezen, waaronder 't verhaal van 
het laatste avondmaal. In de 
Paasviering op school wordt het 
Paasverhaal verteld en praten en 
zingen we over een nieuw begin.  

Op donderdag 24 maart houden we 
voor de groepen 1 t/m 4 en de groepen 
5 t/m 8 een viering rondom ’t Paasfeest 
op school. We zijn dan al enkele 
weken bezig om de leerlingen door 
middel van liedjes en verhalen voor te 
bereiden op Pasen.  De verhalen 
komen terug in de viering van Witte 
Donderdag, we praten ook over het 
paasfeest, zoals Jezus dat met zijn 
leerlingen vierde.  

De leerlingen komen niet thuis tussen 
de middag want we hebben om 12 uur 
een Paaslunch. Hiervoor moeten de 
kinderen een bord, bestek en een 
beker ( liefst voorzien van naam) 
meenemen naar school.  

De kinderen mogen om 14:15 uur naar 
huis.  
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Actie Brazilië 

Zoals ieder jaar 
willen de 
leerlingen van 
basisschool 
“Op Weg” ook 
nu weer een 
financiële 
bijdrage leveren 
voor de 
werkzaamheden 

van zuster Heuven in Brazilië. 

Vanwege de succesvolle actie van de 
voorgaande jaren, hebben we ervoor 
gekozen om ook nu weer dezelfde 
actie te houden. De leerlingen gaan 
zakjes met paaseitjes verkopen. De 
volledige opbrengst van deze actie 
gaat naar zuster Heuven.  

De kinderen krijgen woensdag 9 
maart een aantal zakjes gevuld met 
paaseitjes mee naar huis. Wilt u 
ervoor zorgen dat uw kind(eren) een 
tas bij zich hebben waar de eitjes in 
kunnen? 

Het is de bedoeling dat de leerlingen 
het opgebrachte geld uiterlijk 
woensdag 16 maart op school 
inleveren.  

We hopen uiteraard dat alle eitjes 
worden verkocht. Een zakje met eitjes 
kost € 2,00.  

Tijdens de Palmpaasviering in de kerk 
zal de opbrengst door de leerlingen 
van de groepen 1 en 7 worden bekend 
gemaakt.  

De leerlingen hopen dat veel mensen 
deze eitjes zullen kopen en we een 

mooi bedrag kunnen overmaken voor 
de werkzaamheden van zuster Heuven 
in Brazilië.  

 

 

       

 

 

 

Type 
examen:  
Woensdag 9 maart is het type examen 
voor de leerlingen die dit jaar de 
typecursus hebben gevolgd. We 
wensen jullie veel succes.  

Cultureel Erfgoed: 
In het kader van het cultureel Erfgoed 
hebben we i.s.m. ’t Oversticht eind 
vorig schooljaar een subsidie aanvraag 
gedaan om een lessencyclus te 
kunnen opzetten over de geschiedenis 
in en om Haarle. Er zijn veel overleg 
momenten geweest met verschillende 
instanties. Deze hebben uiteindelijk 
geresulteerd in een aantal prachtige 
lessen voor de groepen 5 t/m 8 zodat 
de leerlingen kennis kunnen maken 
met het mooie gebied waarin zij 
wonen. We hopen dit in de toekomst te 
kunnen uitbreiden naar de groepen 1 
t/m 4. 
 
Schoolvoetbal: 
De leerlingen van groep 8 doen dit jaar 
weer mee aan het schoolvoetbal.  
 
De jongens spelen op woensdag 30 
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maart op het terrein van De Leemkamp 
Marle ( MVV '69 ) 

18:30 uur : Op Weg - Jan Barbier   
19:00 uur : De Ark - Op Weg   
19:30 uur : De Bongerd 2 Op Weg   

De Meisjes spelen op woensdag 30 
maart op het terrein van Groot Lochter 
( ENC '09 ) 
18:30 uur :  Meander 1- Op Weg   
19:00 uur : Op Weg - Prinses Marijke 2 

Op woensdag 6 april: 
18:30 uur : Op Weg – Talentrijk 1 

19:30 uur : Op Weg - Reggewinde 

Korte mededelingen:  
*Amy en Marit Albers hebben een 
ander telefoonnummer : 06 39762210 
Wilt u dit zelf wijzigen in de 
schoolkalender? 
 
*Wilt u zorgen dat de leerlingen op de 
dagen van de hoofdluiscontrole met 
schoon haar op school komen? O.a. 
geen haargel, wax enz. 
b.v.d. namens de hoofdluismoeders. 

Activiteiten in maart: 

Woensdag 9 De uitnodiging voor de oudergesprekken gaat mee naar huis. 
Helaas kunnen we geen gesprekken meer ruilen. Dit heeft u 
vooraf kunnen aangeven zoals gemeld in de nieuwsbrief van 
februari. 
 

Vrijdag 11 De rapporten voor de groepen 1 t/m 8 gaan mee naar huis 
 

Zondag 13 Juf Joyce Fransen uit groep 3-4 is jarig. 
Zij viert het later dit schooljaar. 
 

Maandag 14 De oudervereniging vergadert 
 

Dinsdag 15 *Groep 8 neemt deel aan een techniekdag.  Zij gaan op bezoek    
  bij bouwbedrijf Hegeman in Nijverdal. 
 
*Oudergesprekken voor de groepen 1 t/m 7 
 

Woensdag  16 Oudergesprekken voor de groepen 1 t/m 7 
 

Donderdag 17 Groep 7 verzorgt het showtheater. 
Ouders/ verzorgers worden hiervoor van harte uitgenodigd. 
Vanwege de beperkte ruimte kunnen er per leerling maar 2 
personen komen kijken. We beginnen om 14:45 uur. 
 

Zondag 20 9:00 uur : Palmpasenviering in de kerk. 
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De leerlingen van de groepen 1 en 7 zullen meewerken aan 
deze viering. 
 

Woensdag 23 We starten om 10:30 uur met de groepen 5 t/m 8 met de 
zwerfvuilactie. 
Leerlingen van deze groepen gaan o.l.v. ouders zwerfvuil 
opruimen.  
 

Donderdag 24 Paasviering op school. We hebben een gezamenlijke 
Paaslunch. 
De leerlingen hebben om 14:15 uur vrij. 
 

Vrijdag 25 t/m 
maandag 28  
 

Paasvakantie 

Zaterdag 26 Juf Nicol is jarig. Zij viert het vrijdag 1 april 
 

Woensdag 30 Schoolvoetbal voor de leerlingen van groep 8 
 

Vrijdag 1 april Juf Nicol viert haar verjaardag. 
 

Woensdag 6 
april 

De meisjes van groep 8 moeten voetballen 

 

 

 

 

 

 


