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Agenda  
 
15 en 18 april               Goede Vrijdag en Tweede Paasdag, geen lessen 
20 en 21 april           IEP eindtoets groep 8 
23 april t/m 8 mei           Meivakantie, geen lessen 
9 t/m 14 mei           Feestweek 40-jarig bestaan van de school 
13 mei            Lentefeest 
14 mei            Reünie 
 

 

Bericht van het team 
 
Hal opknappen 
De hal wordt de komende tijd flink aangepakt. Eerst schoonmaken, dan schilderen en dan komen de meubels. Veel 
ouders en teamleden hebben al geholpen en zullen dat de komende weken nog gaan doen. Helpen jullie mee? Samen 
maken we er een mooie nieuwe hal van. 
 
School steunt Stichting Opkikker 
Stichting Opkikker steunt gezinnen met een langdurig ziek kind. Dat vinden we een mooi doel dat we graag steunen. Dat 
doen we door een financiële bijdrage aan de Informatiekrant van Stichting Opkikker. Die wordt in een oplage van 25.000 
verspreid in Noordwest Veluwe. 
 
Hoge Land adopteert oorlogsmonument in Epe 
Ook dit jaar adopteren we in samenwerking met het Nationaal Comité 4/5 mei als school weer een oorlogsmonument. 
Het is het Monument voor Vrede en Gerechtigheid in Epe. Zo zijn we lokaal betrokken en maken we een duidelijk gebaar 
voor vrede in deze wereld vol oorlog.  
 
Hulp aan Oekraïne 
De inzamelactie voor Oekraïne is goed verlopen. Er zijn veel spullen verzameld  
en vanuit Apeldoorn verder vervoerd naar de vluchtelingen uit Oekraïne. Het lied  
dat we met elkaar op het schoolplein zongen voor Oekraïne was een kippenvel- 
moment. Hopelijk wordt het snel vrede. 
 
Schoolvoetbal 
Wat doen ze het goed onze voetbaltoppers van groep 5, 6, 7 en 8. Na een  
aantal intensieve trainingen mochten de kinderen van groep 7 en 8 hun toernooi  
al spelen. Ze vochten als oranje leeuwen en er werd goed samengewerkt. Ook  
waren er veel supporters. Dank aan de coaches. Groep 5 en 6 spelen hun  
voetbalwedstrijden woensdag 6 april in Vaassen. Komt dat zien. 
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Eindtoets 
Op woensdag 20 en donderdag 21 april maakt groep 8 de IEP eindtoets. We wensen alle kinderen heel veel succes! 
 
Feestweek 40-jarig bestaan van de school 
De voorbereidingen voor onze feestweek in verband met het 40-jarig bestaan van onze school zijn nu in volle gang. Het 
thema van de feestweek is circus en op het Lentefeest van 13 mei gaan de kinderen voor jullie een mooie 
circusvoorstelling geven. Hou die dag vast vrij. Op zaterdag 14 mei is er een gezellige reünie van 16.00 tot 20.00 uur. 
Voor iedereen die de afgelopen jaren op onze school was. Of je nou vorig jaar nog hier op school zat of 40 jaar geleden. 
Iedereen van harte welkom op onze reünie. 
 
Gezonde traktaties 
Hierbij nog weer eens een oproep om je kind vooral gezonde traktaties 
mee te geven. Denk ook aan zo weinig mogelijk plastic als verpakking. 
Doen jullie allemaal mee? Per 14 april stopt het schoolfruit. Een goed 
moment om het als ouders over te nemen en elke dag iets gezonds mee 
te geven. Zo zijn en blijven we samen een Gezonde School. 
 
Hartelijke groet namens het hele team, 
Johan 
 
 
 

Notulen Ouderraad 
 
Ongeveer 6x per jaar komt de OR samen, we zullen vanaf nu een korte samenvatting van de vergadering maken voor in 
het Hoge Woord. 
OR vergadering op 10 maart, o.a. gesproken over: 
 Lustrum/reünie. Feestweek 9 t/m 14 mei, thema circus, aanspreekpunt reünie Moira Drost. Budget vanuit OR wordt 

door school verdubbelt.  
 Nieuw koffieapparaat gekocht. Er is weer lekkere koffie.  
 Fietsenhok, Wim is bezig met bouwbedrijf zoeken, echter budget voor materiaal niet toereikend, hier over 

gesproken, proberen zelf hout/palen/bomen te regelen? 
 Kort gesproken over parkeren, gemeente wacht verbouwing RSG af alvorens er actie komt op parkeren langs weg 

voor school. 

 
 
 

Kiddo’s – Peuteropvang en    
Buitenschoolse opvang  
 
 

 
De peuters van Kiddo’s hebben het thema Welkom inmiddels 
afgesloten en zijn door gegaan met het thema ‘de Boerderij’. Ze 
leren wat een boer zoal allemaal doet en oefenen de namen van 
de jonge dieren. En naast alle leuke en leerzame ‘boerderij-
activiteiten’ wordt er natuurlijk ook nog heerlijk buiten en in de 
gymzaal gespeeld. 

 
Ook de BSO-kinderen zijn veel 
buiten: voetballen, klimmen en 
klauteren, heerlijk!  
De afgelopen weken werden er nog creatieve raamhangers gemaakt en heerlijke 
worst- of kaasbroodjes. Smullen maar! 
 
Groetjes, 
Team Kiddo’s 


