
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

                            

Vrijdag 24 maart 2023 
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Pasen  
Op woensdag 5 april vieren we met elkaar het Paasfeest. In de week 
voor Pasen wordt in alle groepen het bijbelse paasverhaal verteld. 
 
Dinsdag 4 april gaan de groepen 1 t/m 6 paaseieren zoeken op school. 
Hierbij wordt een verhaal voorgelezen en gaan de leerlingen op zoek 
naar het gouden ei. 
 
Woensdag 5 april gaan we met de leerlingen van groep 1 t/m 8, ieder in 
de eigen groep, gezellig lunchen. We gaan deze lunch samen 
verzorgen en daarvoor komt op woensdag 29 maart een intekenlijst op 
de deur van het klaslokaal te hangen. Op deze lijst kunt u aangeven wat 
uw zoon/dochter vervolgens op woensdag 5 april voor de lunch 
verzorgt. 
Voor de lunch nemen de leerlingen zelf een bord, beker en bestek mee 
(bbb). 
Op deze woensdag krijgen de leerlingen ’s morgens om 10.00 uur van 
de ouderraad een paaseitje/spekje en ranja. De leerlingen nemen zelf 
fruit mee. 
’s Middags worden er groepsdoorbroken activiteiten georganiseerd. 
 

 
 
Lieke Brummelman groep 7 naar Nepal 
Binnenkort gaat Lieke Brummelman, leerling van groep 7, met een bijzondere 
reis mee. De moeder van Lieke is oogarts assistent en gaat als vrijwilliger naar 
Nepal om te helpen bij staaroperaties. Meer informatie over deze reis en de 
actie die Lieke gaat organiseren leest u in de bijlage. 
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Ons onderwijs is ingericht volgens onderstaande daltonkernwaarden. 
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 Gezocht: ouder voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad  

Heb jij een positief, kritische insteek? Ben je geïnteresseerd in het onderwijs of het beleid van 

scholen? Voel je, je betrokken bij De Leer en de overkoepelende Stichting PRO8? Dan zijn we 

op zoek naar jou!  

PRO8 staat voor Stichting Primair Onderwijs Achterhoek. Het schoolbestuur waar onze school, 

De Leer, onderdeel van uitmaakt. Een bestuur met meerdere scholen heeft een 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Elke school binnen PRO8 is in de GMR 

vertegenwoordigd door een ouder of leerkracht. De GMR besluit en praat mee over 

bovenschoolse zaken. Het gaat om onderwerpen die van belang zijn voor alle of een 

meerderheid van de scholen van het schoolbestuur.  

Beslissingen, die genomen worden binnen de GMR van PRO8, hebben dus ook invloed op De 

Leer.  

De GMR vergadert in een schooljaar gemiddeld zes keer in de avonden. Daarnaast zijn er 

twee bijeenkomsten met de raad van toezicht. 

Interesse om De Leer te vertegenwoordigen binnen de GMR? Neem dan contact op via 

mr@basisschooldeleer.nl. Ook als je eerst meer informatie wilt, kun je contact opnemen via 

dit e-mailadres. Of vraag het aan de ouders die op dit moment lid zijn van de (G)MR: Susanne 

Büter, Alex Schutte en Wendy Wunderink.  

 

Beste ouder/verzorger,  

Wij willen u graag informeren over onze aankomende inzamelingsactie. Met behulp van 

Bag2School Nederland verzamelen we kleding zodat wij er gezamenlijk voor kunnen zorgen 

dat de afvalberg kleiner wordt. Daarnaast zorgt deze inzamelingsactie ervoor dat we extra geld 

inzamelen voor het organiseren van leuke activiteiten voor de kinderen van basisschool De 

Leer. 

Kom in actie! 

Wij zouden het erg op prijs stellen als u zich ook in wilt zetten voor onze actie door een zak te 

vullen met de oude nog bruikbare kleding/textiel van u en uw kinderen. Dit zijn bijvoorbeeld 

schoenen, shirts, broeken, riemen, maar ook lakens en dekens. Kijk op de website van 

Bag2School voor een volledige lijst met wat er wel en niet ingezameld mag worden, 

www.bag2school.nl . Daarnaast vindt u hier nog meer informatie over hoe de inzameling in zijn 

werk gaat en waar de kleding heen gaat. 

Bag2School zal de kleding inzamelen op vrijdag 14 april. Breng uw zakken alstublieft vanaf 

dinsdag 11 april naar school en help ons om samen een fantastische inzameling neer te 

zetten! 

Alvast enorm bedankt voor uw hulp bij deze inzameling. 

Met vriendelijke groeten, ouderraad De Leer. 

 

 

Bij deze weekbrief ontvangt u informatie over HAMOVE Fietscross en over de reis van 

Lieke Brummelman naar Nepal 
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