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Welkom op school 
We zijn blij met nieuwe gezichten op school. We verwelkomen in groep A Celéna en Ties, in 
groep C Warsame, in groep D Pim en in groep G Wesly. 
 
 
Weer verhuizen 
Er wordt in de onderbouw hard gewerkt en als alles volgens plan blijft lopen zal de volgende 
interne verhuizing nog voor de zomervakantie plaatsvinden. 
De groepen A en B gaan dan naar hun nieuwe lokaal.  
Daarom zijn:   Groep A en B op donderdag 4 juli de hele dag vrij. 
De kinderen van de andere groepen helpen zelf mee om hun spullen naar hun tijdelijke of 
definitieve lokaal te brengen en blijven dus gewoon op school. 
 
 
Sportdag 4 juni 
Op dinsdag 4 juni houden we onze jaarlijkse sportdag op De Korenburg. Het is fijn als de 
kinderen die dag in sportkleding naar school komen en schoenen aan hebben waarmee ze lekker 
kunnen rennen en springen. 
In de kleine pauze krijgen de kinderen iets te eten en drinken van de ouderraad. Voor tussen de 
middag moeten de kinderen zelf iets te eten en drinken meenemen.   
 
 
Buitenspeeldag + Stoepranden  
De lente is in volle gang en het is prachtig weer om lekker buiten te spelen.   
Daarom brengen we graag het volgende onder de aandacht:  
  
• Op woensdag 12 juni wordt de Nationale Buitenspeeldag georganiseerd. Ook in 
Winterswijk is buitenspelen tijdens de Nationale Buitenspeeldag allesbehalve saai en onveilig. Die 
dag organiseren Actief Winterswijk en SPOT Jongerenwerk bij het speelveld in wijk De Pas 
(tegenover basisschool Bargerpaske) gave activiteiten zodat zoveel mogelijk kinderen uit 
Winterswijk deze middag heerlijk kunnen spelen.   
  
• Ken je het stoepranden al en vind je het leuk? Of heb je er nog nooit van gehoord?   
Stoepranden is een fanatiek balspel om buiten te spelen. Het stoepranden kan altijd en overal 
gespeeld worden. De komende weken wordt het stoepranden op verschillende plekken in 
Winterswijk aangeboden. Doe jij ook lekker actief mee?   
Zit je in groep 3 t/m 8? Dan kun je op woensdag 12 juni ook meedoen aan de Achterhoekse 
Kampioenschappen Stoepranden in Doetinchem!   
  
Meer weten over bovenstaande activiteiten? Check www.actiefwinterswijk.nl of Facebook 
/ActiefWinterswijk. 


