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Belangrijke data:

maandag

2 april

Paasmaandag, leerlingen en team zijn vrij

maandag

16 april

jeugdarts GGD medisch spreekuur

dinsdag

17 april

kijkavond ouder(s)/verzorger(s)

woensdag

18 april

leerlingen zijn vrij ivm studiedag team

tot en met

16 april

Bag2School actie zakken inleveren

ma t/m vrij

16 t/m 20 april

afname Scol groep 7 en 8

donderdag

19 april

schoolfotograaf Foto Koch

vrijdag

20 april

Koningsspelen mét ontbijt

vrijdag

27 april

Koningsdag, leerlingen en team vrij

zaterdag

28 april t/m

meivakantie (inclusief Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag)

zondag

13 mei

Nieuws vanuit het team
* Onze (inval)juf Marieke is bevallen van een zoon, Jens genaamd. Moeder en kind maken het goed. Wij
feliciteren haar en haar man van harte met dit blijde nieuws.
* Juf Ria is met ingang van gisteren weer hersteld, ook is juf Ria oma geworden van een prachtige
kleindochter. Ook haar feliciteren we natuurlijk van harte met dit blijde nieuws.
* Op vrijdag 6 april a.s. gaat juf Annie (de Boer) met de VUT en gaan wij afscheid van haar nemen. We
bedanken haar voor haar collegialiteit en wensen haar een hele mooie tijd toe!
Nieuw spelmateriaal
Van het geld wat we met de vogelvoer actie hebben opgehaald zijn nieuwe spelmaterialen aangeschaft.
Ouder(s)/verzorger(s) en kinderen, namens de school, nogmaals bedankt voor het mogelijk maken van
deze aanschaf!
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Brengen en halen van uw kind(eren)
Graag willen wij u attenderen op de afspraken de we hebben over het brengen en halen van uw kind op
school.
Brengen:
voor cluster A kinderen die boven zitten: ouders graag afscheid nemen van hun kinderen bij de
trap.
voor cluster A kinderen die beneden zitten: ouders graag afscheid nemen van hun kinderen bij
de deur van het klaslokaal.
voor cluster B kinderen: zij gaan zonder hun ouders de school binnen en nemen buiten afscheid.
Ophalen:
Alle ouders wachten buiten op hun kind als de school uit gaat.
Het doel van deze afspraken is om zelfstandigheid te ontwikkelen bij onze leerlingen. Ook kunnen de
leerkrachten dan sneller met hun lessen starten. Uitzonderingen kunnen alleen in overleg met de
leerkracht van uw kind worden gemaakt.
Let op: Denkt u er aan, dat als uw kind zelfstandig naar school gaat, hij/zij niet eerder op school is dan
om 8.15 uur ! De leerkrachten zijn van 8.00 tot 8.15 uur in de teamruimte voor
overleg e.d.
Schoolfotograaf
Op donderdag 19 april 2018 komt onze schoolfotograaf op school voor het
maken van een leuke foto.
Een tip van de fotograaf: Door kleurrijke kleding te dragen komt uw kind beter
tot zijn/haar recht. Uw medewerking leidt hierbij tot het beste resultaat.

KONINGSSPELEN VRIJDAG 20 APRIL A.S.

Voor vrijdag 20 april geldt dat uw kind niet (of een beetje) hoeft te ontbijten thuis, omdat we dat samen
op school gaan doen. Er is voor alle leerlingen een speciaal Koningsspelenontbijt. De Ouderraad zorgt
voor wat extra’s bij het Koningsspelenontbijt.
Bag2school-actie (hergebruik van kleding, textiel en schoenen)
Zoals u heeft vernomen, heeft uw kind afgelopen donderdag een zak meegekregen.
Deze is voor de Bag2school actie waaraan wij ieder jaar deelnemen.
Wat er in de zak mag staat erop. Denk aan kleding, schoenen, knuffels, etc.
Per kilo krijgt de school een vergoeding. Dit geld wordt dan weer gebruikt voor activiteiten, extra’s voor
de kinderen of voor extra speelattributen.
Let op:
De zakken kunt u t/m 16 april inleveren op school.
Schoolvoetbal
Afgelopen Goede Vrijdag streed ons schoolteam tijdens het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi, op de
velden van SC Angelslo, voor de voetbal-eer van onze school. De eer werd hooggehouden.
Tijdens kou en regen hebben onze kanjers de 1e wedstrijd gelijk gewonnen. De 2e wedstrijd verloren en
de derde wedstrijd dik gewonnen. Maar helaas, na 3 wedstrijden gingen wij niet verder naar de finales.
De Ouderraad zorgde nog voor een versnapering.
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Rots en Water-training
Sterk staan, omgaan met groepsdruk en grenzen aangeven
en respecteren. Dat leer je bij Rots en Water, een
wetenschappelijk bewezen anti-pestmethode.
Deze leerlingen hebben donderdag het plankje doorgeslagen
als afsluiting van hun Rots en Water training.
Hiermee bewijzen ze dat ze zich weerbaarder kunnen
opstellen. Ik ben echt heel trots op ze!
Groetjes, Juf Lilian.

Bibliotheek - cursus leer gratis programmeren
De bibliotheek organiseert op 4 en 18 april weer programmeerworkshops voor kinderen van 8-14 jaar.
Misschien dat uw kind hier ook belangstelling voor heeft? Voor de volledige informatie vind u in de
bijlage informatie hier over.
De bibliotheek - workshop Striptekenen
De bibliotheek organiseert op zaterdag 7 april een workshop Striptekenen voor iedereen vanaf 8 jaar.
Misschien zijn er bij u op school ook leerlingen, broers, zussen of ouders die houden van verhalen
vertellen en tekenen, dan hebben zij misschien ook belangstelling voor deze workshop.
Voor de volledige informatie stuur ik een flyer mee in de bijlage.
Met vriendelijke groet, Tineke Luchies ● Bibliothecaris educatie
Noorderplein 101, 7811 MG ● Emmen 0591-681427 ● 06-41761839

Bijlage:
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- flyer bibliotheek programmeerworkshops
- flyer bibliotheek workshop Striptekenen

