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Trainingen Alles Kidzzz en Minder 
Boos!  

Mediant wil graag de trainingen ‘’Alles 
Kidzzz ‘’ en ‘’Minder Boos’’ bij u onder de 
aandacht brengen. In de bijlagen die met 
deze nieuwsbrief zijn meegestuurd kunt u 
meer informatie vinden over deze trainin-
gen.  
 
 
 

Kookproject 

Wellicht heeft u het al in de krant gelezen, maar de leerlingen van 
alle openbare basisscholen in de gemeente Hof van Twente krijgen 
vanaf heden kooklessen op school aangeboden. Ons schoolbestuur, 
OPO Hof van Twente, heeft een professionele kok, Ellen Barink, 
aangenomen om deze lessen te verzorgen. Zij werkte 26 jaar in de 
horeca, waarvan de laatste 23 als souschef bij restaurant ’t Brods-
hoes in Rijssen. Kookles is de ultieme integratie van meerdere 
schoolvakken, zoals natuur en begrijpend lezen. Daarnaast leren 
de kinderen waar hun eten vandaan komt. Op dinsdag 11 mei en 
op woensdag 12 mei komt Ellen voor het eerst bij ons op school. 
We kunnen dan mooi gebruikmaken van de nieuwe keuken! Vol-
gend schooljaar zullen alle leerlingen minimaal 4 keer in het jaar 
gaan koken. De kinderen eten dan hun eigen gerechten op. Daar-
naast willen we een jaarafsluiting organiseren met de boven-
bouw. De bovenbouw kookt dan voor ouders en leerkrachten en 
zijn tevens verantwoordelijk voor de bediening! We kijken erg 
naar de lessen uit en zijn heel blij met deze schoolontwikkeling! 
 
 

Bericht vanuit de ouderraad 

Omdat het momenteel nog niet duidelijk is of het 
schoolkamp voor groep 6/7/8 en de schoolreisjes 
voor groep 1/2 en groep 3/4/5 door kunnen gaan, 
zal de factuur ouderbijdrage later gestuurd worden 
dan normaal. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt 
u terecht bij onze penningsmeester Jessie Weme-
kamp.  
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Projectweek 

Op maandag 17 mei start onze projectweek! We hebben gekozen voor 

het thema: ‘’Ridders en Kastelen’’. We gaan de zeventiende feestelijk be-

ginnen met een korte voorstelling voor alle kinderen. Iedereen mag die 

dag verkleed als ridder/prinses/koning, etc. op school komen. De hele 

week zal vervolgens in het teken staan van ridders en kastelen. We slui-

ten de projectweek af op donderdag 27 mei met een echte schildknapen-

training voor alle kinderen. Tijdens deze training krijgen de kinderen 

onder andere wapenleer, boogschieten en zwaardvechten. Wij hebben 

er heel veel zin in. Houd Parro, Facebook en de website gedurende deze 

week goed in de gaten om op de hoogte te blijven van alles wat gaat ge-

beuren.  

Nieuwe leerling  
Afgelopen week hebben we Yara Kempers mogen verwel-

komen bij ons op school! Ze is begonnen in de kleuter-

groep. We willen Yara heel veel plezier wensen bij ons op 

school!  

 

Belangrijke data: 

Contactmomenten 12-04 en 

13-04 

Nieuwe keuken 

wordt geplaatst 

12-04 t/m  

16-04 

Techniekcircuit 15-04 

Eindtoets achtste-

groepers 

20-04 en 

21-04 

Koningsspelen 23-04 

Meivakantie 26-04 t/m  

07-05 

Kooklessen 11-05 en 

12-05 

Hemelvaart (alle 

leerlingen vrij) 

13-05 en 

14-05 

Start projectweek 17-05 

Pinksteren (alle 

leerlingen vrij) 

24-05  

Afsluiting project-

week 

27-05 

 


