
 
 

 

Nieuws uit het team: 

 

Gymnastiekuren groep 5/6/7/8 

Tijdens het evalueren en bespreken 

van lessen en roosters zijn we als 

team tot de conclusie gekomen dat 

groep 5/6/7/8 teveel effectieve 

lestijd kwijt is aan de 

gymnastieklessen.  Daarom hebben 

we besloten dat na de meivakantie 

de gymles van de maandag zal 

vervallen. Op de vrijdag zal de 

groep dan iets eerder gaan 

vertrekken en op die manier wel 

gewoon 1.5 uur gymnastiek per 

week krijgen. Op deze manier is de 

hele maandagmiddag beschikbaar 

voor andere lessen.  

 

Hulp gezocht!! 

Zoals u weet werken we nu met 

spelling op een andere manier. De 

kast in de gang staat vol met 

materialen. De kaartenbakken 

moeten nu nog gelabeld worden. 

Wie wil ons hiermee helpen? Het 

gaat om het intypen van 48 

spellingscategorieën op de labels 

en daarna het opplakken op de 

kaartenbakken. Voor informatie 

kunt u zich melden bij juf Hilde of 

juf Christa. 

 

Gezocht 

Om het ontdekkend spelen nog 

meer te stimuleren willen we graag 

veel lakens en kleden voor het 

bouwen van hutten. Wie heeft er 

nog wat voor ons liggen? 

 

 

 

Opbrengst vastenactie: 

De opbrengst voor de vastenactie 

is bekend: €255,18! 

Wat veel! Iedereen hartstikke 

bedankt voor het inzamelen. We 

hopen dat dit geld veel kinderen in 

Rwanda blij zal maken. 

 
 

Gezocht  

Wie heeft een sjoelbak te leen voor 

vrijdag 21 april tijdens de 

Koningspelen? Voor informatie bij juf 

Anouk. 

Nieuws uit de groepen: 

Groep 1/2 

We zijn gestart met het behalen van 

je veterstrik diploma. In de klas 

kunnen de kinderen oefenen. Wilt u 

thuis ook oefenen met uw kind? 

Groep 1/2 dolfijnen 

 

- GEZOCHT: LEGE GLAZEN POTJES 

  OM MEE TE KNUTSELEN 

 

- Kikkers; de kinderen hadden veel 

vragen over kikkers. Deze hebben we 

in een mooi woordweb gezet en de 

kinderen van groep 2 zijn op zoek 

gegaan naar de antwoorden. Neem 

gerust een kijkje bij ons in de klas.

Nummer 31 

19 april 2017 

 

Agenda: 

Koningspelen 

Meivakantie 22 april t/m 7 mei 

 

 

Aanwezigheid MIB-er, directeur 

Directeur Christa 
Maandagochtend: om de week 
Woensdag – afwezig ivm overleg 
over de bouw. 
Donderdag tot 14:00, daarna 
gemeente overleg in Assen. 
 
 

 
MIB-er Daniëlle 
Maandag. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

- Na de meivakantie werken we twee 

weken met het thema Jungle.  

 

Groep 6/7/8 

Voetbaltoernooi 

12 April hadden wij een 

voetbaltoernooi. Het was heel erg 

leuk, maar het regende wel heel erg 

hard. De eerste wedstrijd hebben we 

met 2-0 gewonnen. Dit begon al heel 

erg goed voor ons. De 2e wedstrijd 

hebben we verloren met 3-0. Onze 3e 

wedstrijd hebben we gelijk gespeeld, 

met 0-0. We waren inmiddels 

helemaal verregend en moesten toen 

onze 4e wedstrijd spelen. Deze 

hebben we met 2-0 gewonnen. We 

kregen te horen dat we om de 3e en 

4e plek moesten spelen. Hier werd 

het 0-0, uiteindelijk moesten we 

penalty's schieten en hier hebben we 

helaas met 2-1 verloren. We zijn 4e 

geworden van de 9. We waren super 

trots op ons zelf. Omdat we zo 

verregend waren mochten we van juf 

naar huis. Marieke en Mei-Lien 

bleven nog en toen hoorden ze dat 

we de Fair Play prijs hadden 

gewonnen. Oftewel; we waren het 

sportiefste team!!  

Groetjes van de deelnemende 

meiden van groep 7 en 8. 

 

 
 

Route 8 toets 

Vandaag zijn de leerlingen van groep 

8 begonnen met hun 3-daagse Route 

8 eindtoets. Na wat opstart-

problemen is het meester Rik 

gelukkig gelukt om alle kinderen aan 

de toets te laten beginnen. De 

komende dagen gaan ze er weer mee 

aan de slag. De kinderen mochten 

uiteraard ook wat lekkers meenemen 

en hier hebben ze goed gehoor aan 

gegeven.  

 

 
 

Aardrijkskunde 

De leerlingen hebben alvast hun 

aardrijkskunde-samenvatting mee 

gekregen naar huis om in de vakantie 

te oefenen. Waarschijnlijk krijgen ze 

de 2e week na de vakantie hun toets. 

 

Geschiedenis 

Morgen (donderdagmiddag), hebben 

de leerlingen van groep 6/7/8 hun 

geschiedenistoets. Hiervoor hebben 

ze al een samenvatting mee naar huis 

gekregen. Helpt u even herinneren? 

Alvast bedankt. 

 

 

Koningsspelen 

De leerlingen van groep 6, 7 en 8 

doen vrijdagmiddag mee met de 

Koningsspelen in en bij de Marsch. 

We worden om 12.00 uur bij de 

Marsch verwacht en hier beginnen 

we om 12.30 uur met de 

Koningsspelen. De workshops duren 

tot 15.15 uur en daarna kunnen de 

kinderen zelfstandig naar huis. De 

leerlingen van groep 5 hebben deze 

middag gymles op school van juf 

Mirthe en zijn gewoon om 14.30 uur 

vrij. 

 


