
 

 
 

 

 
  

Geachte ouders en/of verzorgers en andere belangstellenden, 

Wij vragen uw aandacht voor onze Nieuwsbrief van de maand maart 2018. Er is 
weer een aantal zaken waarvan wij u graag op de hoogte willen brengen: 

Open dag voor school en kinderopvang 

Op 11 april a.s. is onze volgende open dag. Wellicht kent u mensen die van deze 
gelegenheid gebruik van zouden willen maken, om onze school en/of ons 
kinderdagverblijf te bezoeken. Teamleden, ouders en leerlingen staan klaar om onze 
gasten te ontvangen en wegwijs te maken.  

Wellicht zijn er jongere broertjes / zusjes mee? Zij zijn van harte welkom om de 
ochtend bij ons Kinderdagverblijf mee te komen spelen. Op die manier hebben 
ouders de handen vrij om ook de school goed te kunnen bekijken. 

 

De open dag is van 9 tot 12 uur. In het nieuwe schooljaar is er weer plek genoeg in 
onze kleutergroepen. In groep 3 t/m 8 is er niet in alle gevallen nog plek. 



 

 

 

Pasen in De Drie Ranken 

Namens de Drie Ranken plaatsen we het onderstaande bericht: 

Kruisweg op Goede Vrijdag om 15 uur in De Drie Ranken, Eglantierlaan 202  

Welkom op Goede Vrijdag, 30 maart bij de kruisweg. De kruisweg is een eenvoudige 
viering, die gericht is op kinderen in de leeftijd van de basisschool, samen met 
(groot)ouders en wie erbij wil zijn. We zien zeven afbeeldingen van de kruisweg van 
Jezus. We staan er met elkaar bij stil, zingen eenvoudige liedjes, bidden samen en 
zijn ook even stil. Je kunt een kaarsje aansteken en als je wil, meegebrachte 
bloemen bij het kruis leggen. De viering begint om 15 uur in de kleine kerkzaal en 
duurt ruim een half uur. We verzamelen in de hal van de kerk. 

Info: gertrudekevandermaas@3ranken.nl  

 
Nieuws van de Ouderraad 
Vandaag, donderdag 29 maart, hebben de kinderen kunnen genieten van een 
lekkere paasbrunch. Daarnaast vonden nog een aantal leuke paasactiviteiten plaats. 
 
De lente is weer aangebroken.  
Voor veel mensen is dit weer een mooi moment de kasten na te kijken en daarom 
organiseren we weer een bag2school-actie waarbij u uw oude kleding, lakens, 
gordijnen, pluchen beesten, schoenen (graag aan elkaar gebonden), tassen en 
riemen kan inleveren.  
Net als voorgaande keren zal het fietsenhok weer als inleverpunt in gebruik genomen 
gaan worden.  
Na de paasdagen krijgt uw kind weer een plastic zak mee naar huis die u kunt vullen. 
Mocht u echter meer kleding hebben dan dat erin past is, dan is het ook geen enkel 
bezwaar wanneer dit in andere plastic zakken wordt aangeboden. 
U kunt de dichtgeknoopte zakken inleveren op: 
Woensdag 18 april tussen 8.15 en 12.30 uur 
Donderdag 19 april tussen 8.15 en 16.00 uur en  
Vrijdag 20 april tussen 8.15 en 9.00 uur. 
 
Sportactiviteiten Accres 
  
Namens Accres het volgende: 
 
In de Meivakantie organiseert Accres-sportstimulering 2 voetbaldagen voor jongens 
en meisjes. “Leven als een prof” staat centraal tijdens deze 2 voetbaldagen. 
Medewerking van o.a.: 

 Jan Kluitenberg, fysiek trainer Nederlands elftal (uitsluitend op 1 mei) 
 Jeugdtrainers van o.a. Vitesse en de Graafschap 

 



 

 
 

 Tom Willemsen, Specialist bij Vitesse wat betreft de breed motorische ontwikkeling 
van spelers. Dit houdt in o.a. diverse sportvormen gerelateerd naar voetbal 

 In de middag zal er een o.a. een mini WK gespeeld worden.  
 Kosten: € 25,00 

  
Op ons schoolprikbord in de grote hal is meer informatie te vinden. 
Kijk ook op: sportstimuleringapeldoorn.nl/voetbaldag  
 
IPC: Thema LENTEKRIEBELS 
We hebben de afgelopen periode druk gewerkt aan het thema Lentekriebels. U hebt 
er vast en zeker thuis al wel wat over gehoord. We hopen dan ook dat u op 4 april 
komt kijken hoe het er allemaal uitziet. Ook hebben we een leuke presentie in de hal. 

 In groep 1 /2 hebben we het over “Groeien en bloeien”. 

 “Bloemen en insecten” is het onderwerp voor de groepen 3 en 4. 

 “Woon jij hier in de buurt?” is het thema voor de groepen 5 en 6. 

 “Opgroeien” tot slot is het thema voor groep 7 en 8 
 

U kunt een kijkje komen nemen op woensdag 4 april.  
  
Het programma hiervan ziet er als volg uit:  
 

 10.30 uur: optredens in de hal door groep 5 – 8 voor eigen ouders.  
 

 11.15 uur: alle ouders van groep 1-8 kunnen de IPC-muur bekijken in de 
groep (en) van hun kind(eren)  

 

 11.30 uur: optredens in de hal door groep 1-4 voor eigen ouders.  
 

 12.10 uur: alle groepen gaan terug naar de klas.  
 

De ouders gaan naar buiten en wachten daar op hun kind(eren)  
 

 12.15 uur einde schooldag.  
 
 
Tot zover onze nieuwsbrief. 
 
Allemaal hele fijne paasdagen gewenst! 
 
Met vriendelijk groet,  
namens ons team van onderwijs en kinderopvang, 
 
Ellen Roos en Teunis Grotenhuis 
 
 


