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Nummer 8

De komende maand:
Agenda

zondag 1 april 2018
Pasen

1 april 2018

Pasen

2 april 2018

Pasen

3 april 2018

Meneer Frans jarig

3 april 2018

2e groepsles leerorkest groep 5 in Brookshoes

4 april 2018

Meester Hans is jarig

maandag 16 april 2018

5 april 2018

Theoretisch verkeersexamen

Klusavond

5 april 2018

Kunstuitleen voor groep 1A

9 april 2018

20:00 uur Groep 4 Communieproject
Bijbelverhalen. Bijeenkomst voor de ouders van
groep 4.

10 april 2018

20:00 uur OR- vergadering

11 april 2018

8.30: Groep 6 naar Hof 88 “De geheime tuin” tot
13:00 uur. De kinderen nemen zelf een
lunchpakket mee.

12 april 2018

Continurooster tot 14.15 uur i.v.m. studiemiddag
ICT voor het team

12 april 2018

Juf Nisha gaat met zwangerschapsverlof

16 april 2018

18:30 uur Klusavond

17 april 2018

Groep 5 en 6 slagwerkessemble en leerorkest

18 april 2018

Typexamens

19 april 2018

Podiumoptredens voor groep 1B/2B, 3, 5, 7A, 7B

19 april 2018

17 tot 19 april Cito Eindtoets groep 8 papieren
versie

20 april 2018

Koningsspelen

24 april 2018

Intern begeleiders en directie afwezig i.v.m.
studiedag

26 april 2018

Cito Eindtoets groep 8 digitaal

De meest recente nieuwsberichten worden gepubliceerd in de rubriek
‘Laatste nieuws’ op de website!

donderdag 12 april 2018
Continurooster
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Koningsspelen
 Oproep klusavond
 Pinksterfeesten
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26 april 2018

Afscheid van meneer Frans

27 april 2018

Koningsdag: alle kinderen hebben vrij

30 april 2018

t/m 11 mei Meivakantie

14 mei 2018

Juf Marieke jarig. Zij viert de verjaardag op een
ander moment.

14 mei 2018

Orkest repetitie groep 5 en 6

15 mei 2018

Continurooster tot 14.15 uur i.v.m. studiemiddag
team

15 mei 2018

Heleen Bosma van Hof 88 komt voor gr. 5 en 7

17 mei 2018

Generale repetitie groep 5 en 6 in de feesttent
van de Pinksterfeesten

17 mei 2018

Kinderforum

18 mei 2018

8:30 versieren school thema zomer

18 mei 2018

Meester Hans en meester Marco afwezig. Juf
Rimke en juf Sandra vervangen

18 mei 2018

Brookeravond met topoptreden groep 5 en 6.
Alle kinderen mogen komen kijken

20 mei 2018

en 21 mei Pinksteren

24 mei 2018

Kunstuitleen door groep 2

24 mei 2018

groep 4 gaat 's middags naar Bakkerij Steggink
broodjes bakken.

25 mei 2018

Handbalclinic voor groep 3 t/m 8

28 mei 2018

Groep 4 gaat varen met de Zomp. Alle kinderen
van groep 4 blijven hierdoor over tussen de
middag.

28 mei 2018

Inloopavond Harmonie

28 mei 2018

19:30 uur MR- vergadering

29 mei 2018

20:00 uur OR- vergadering

31 mei 2018

en 1 juni studie tweedaagse directeuren SKOT

schooljaar 2017-2018

Versieren school
Op vrijdagmorgen 18 mei wordt de school om 8.30 uur versierd.
Dit keer rondom het thema zomer.

De meest recente nieuwsberichten worden gepubliceerd in de rubriek
‘Laatste nieuws’ op de website!
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Schaatsteam Stephanus prijs!
Sinds kort hebben we op school een schaatsteam. Afgelopen
woensdag deed het team mee aan wedstrijden in de
schaatshal van Enschede. Zij wonnen de tweede prijs. Trots op
de foto met voormalig schaatskampioen Gianni Romme.

Communie groep 4
28 mei gaan we lekker
lunchen en daarna varen
met de Enterse Zomp.
De broodjes voor de lunch
maken we zelf. Hiervoor
gaan we naar bakkerij
Steggink. We vinden het
heel erg leuk allemaal.

Afscheid Meneer Frans

Meneer Frans werkt drie dagen in Enter en werkte twee dagen
op de Stephanusschool.
Doordat een conciërge collega in Enter stopt met werken, kan
meneer Frans volledig op de Talenter aan de slag. Bij bepaalde
werkzaamheden zal hij gelukkig nog steeds beschikbaar blijven
voor onze school. Wel moest voor hem een vervanger worden
gevonden.
Meneer René Lansink start 1 mei als nieuwe conciërge. We
weten dat Frans alles netjes achterlaat en René zich snel kan
inwerken. Hij stelt zichzelf voor en we wensen hem een fijne
werkkring op onze school.

Verlof juf Nisha

Juf Nisha gaat 12 april met zwangerschapsverlof. In groep 1 zal
juf Ingrid Zegge haar vervangen. In groep 4 gaat juf Sandra de
donderdag erbij nemen en juf Rimke op vrijdag voor de groep
staan.

De meest recente nieuwsberichten worden gepubliceerd in de rubriek
‘Laatste nieuws’ op de website!
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We wensen juf Nisha een heel fijn verlof en hopen dat ze over
een poosje de baby komt laten zien.

Afscheid onderwijsassistent

Juf Eline Kamphuis, onze onderwijsassistente heeft bij haar
andere werkgever een volledige baan aangeboden
gekregen. Per 1 april gaat zij daar aan de slag. We wensen
haar een fijne werkkring toe en bedanken haar voor haar
inzet in allerlei groepen.
De hierdoor ontstane vacature wordt opgevuld door Tim
Semmekrot. Tim stelt zichzelf voor in deze nieuwsbrief.
We hopen dat hij zich snel thuis voelt op onze school en
wensen hem een fijne tijd.

Koningsspelen

Nieuwe conciërge

Over een maand is het weer zo ver. Op vrijdag 20 april zijn de
Koningsspelen. 's Morgens beginnen we in alle groepen met
het Koningsontbijt.
Aan glutenvrijbrood is gedacht. Heeft uw kind een andere
allergie dan zouden we het fijn vinden als u even met de
groepsleerkracht overlegd wat uw kind mag hebben.
Na het ontbijt gaan we in de hal de opening door koning
Willem Alexander kijken en het dansje meedansen. Groep 2
t/m 5 gaan daarna spelletjes doen en lekker springen op de
stormbaan. Voor groep 6 t/m 8 zijn de activiteiten 's middags.
Deze zijn op het plein en in de gymzaal, dus vergeet niet je
gymschoenen mee te nemen! We hopen op mooi weer en
een hele fijne dag. Er hebben zich via de mail al ouders
opgegeven om te helpen. Heel fijn! Het zou goed uitkomen
als er nog wat meer ouders kunnen helpen want alle hulp is
welkom.

Ik ben René Lansink,
geboren en getogen
Bornerbroeker en ben 56
jaar. Ik woon al jaren naast
de school, samen met
Hedwig en mijn twee zoons
Teun en Joep.
Mijn hobby’s zijn muziek
luisteren/maken, lezen,
voetbal en motor rijden.
Ik zie het als een mooie
uitdaging om als conciërge
aan de slag te gaan in
combinatie met ons
bestratingsbedrijf.
Ik heb alle vertrouwen in
een prettige samenwerking
met de leerkrachten en
ouders en kom jullie
allemaal vast wel tegen.

De meest recente nieuwsberichten worden gepubliceerd in de rubriek
‘Laatste nieuws’ op de website!
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Nieuwe onderwijsassistent
Mijn naam is Tim Semmekrot. Ik ben 20
jaar oud en woon in Tubbergen. Ik heb
de opleiding onderwijsassistent
gevolgd op het ROC van Twente.
Mijn hobby’s zijn sporten en tijd door
brengen met vrienden of familie. Mijn
vrije tijd spendeer ik vooral op het
voetbalveld als trainer/speler. Ik hoop
hier een hele leuke tijd te beleven en
heb er heel veel zin in!

Volgende maand …
maandag 30 april 2018
t/m 11 mei meivakantie

Oproep voor de jaarlijkse klusavond!
Op …..april 2018 organiseren we wederom onze jaarlijkse
klusavond voor school. Gedurende deze avond pakken we
weer allerhande klusjes aan binnen en buiten onze school maar
daarbij hebben we uw hulp hard nodig!

zondag 20 mei 2018
en maandag 21 mei
Pinksteren

Mocht u nou denken ‘dat is niets voor mij want ik heb twee
linkerhanden’ dat is geen probleem! We hebben allerlei
verschillende klusjes voor iedereen. Er zit altijd wel iets bij wat u
wel kunt doen. Al is het maar een simpel lampje vervangen of
iets schoonmaken.
Voor mensen die zich reeds hebben opgegeven aan het begin
van het schooljaar; hartelijk dank! Wij rekenen op uw komst.
Voor degene die zich nog niet opgegeven had maar wel
beschikbaar is deze avond, uw hulp is meer dan welkom. Elk jaar
komen we net weer wat handjes te kort. Heel graag uw
aanmelding via de mail van de Ouderraad:
orstephanus@gmail.com
Aan het einde van de klusavond zorgt school nog voor een
gezellig hapje en drankje als dank voor uw hulp. Kunnen we dit
jaar ook rekenen op uw hulp?
Hartelijke groet,
Jeroen Slaghekke
Namens de ouderraad St. Stephanusschool

De meest recente nieuwsberichten worden gepubliceerd in de rubriek
‘Laatste nieuws’ op de website!

Techniekexcursie VVBA
Leerlingen van groep 7A en 7B
kregen in Almelo techniekles
op het opleidingsbedrijf VVBA.
Dinsdag 27 maart gingen we
hier op de fiets naar toe.
Werkstukken mochten ook mee
naar huis. Weer heel veel
geleerd en met veel
gereedschap kennisgemaakt.
Supergoede begeleiding
aanwezig door veel vrijwilligers
(waaronder de opa van Lotte
uit groep 7B)
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Uitnodiging voor de kinderen
van groep 1 t/m 5
van de St. Stephanusschool te Bornerbroek

We hebben weer een verrassende kindershow in de tent.

Dit jaar staat er op het programma:

Wat houdt dit in?
Een verrassende kindershow met o.a. goocheltrucs
en buikspreken voor de kinderen van de St.
Stephanusschool van groep 1 tot en met groep 5.
Wanneer?
Zaterdagochtend 19 mei van 10.00 – 12.00 uur.
Waar?
In de Pinksterfeesten tent. Jullie mogen binnenkomen vanaf 09.45 uur. Word je gebracht, dan mag je bij
de ingang van de tent zelf naar binnen komen. Voor vaders, moeders, opa’s en oma’s is helaas geen plek.
In de pauze is er voor iedereen wat lekkers en iets te drinken. Heb je een allergie? Neem je dan zelf wat
mee?
We hopen dat jullie allemaal komen om er samen een gezellige ochtend van te maken!

Groeten van de Pinksterfeestencommissie
St. Stephanusschool te Bornerbroek

De meest recente nieuwsberichten worden gepubliceerd in de rubriek
‘Laatste nieuws’ op de website!
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