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Nieuwsbrief

Vrijdag 6 april 2018
APRIL
0594-514808
Woe 18
OV-vergadering
Don 19
GGD screening groep 2 en groep 7
Vrij 20
Koningsspelen (let op: datum aangepast i.v.m. nationale viering op 20
april)
Maa 23
Praktisch verkeersexamen groep 7 en 8 FIETS MEE
Vrij 27
Koningsdag (vrij)
Maa 30 april Meivakantie
t/m vrij 11
mei

Geeft u wijzigingen van (mobiele) telefoonnummers
- privé en/of werk of wijziging van mailadres s.v.p.
door aan de administratie voor het up to date houden
van onze leerlingenadministratie.

Op pagina 4 en 5 bedanken we de sponsoren van de Bazaar!
Mijnschool
We zijn bijna klaar met het inrichten van onze app ‘Mijnschool’. De
activatiemail voor Mijnschool ontvangt u voor de meivakantie. De mail
waarop u deze nieuwsbrief ontvangt is ook de mail waarmee u de
activatiemail van Mijnschool ontvangt. Wilt u als ouders beide een
aparte inlog voor Mijnschool via een eigen mailadres, dan kunt u het
mailadres waarmee u toegevoegd wilt worden doorgeven via:
l.klaassens@quadraten.nl
In de bijlage bij deze nieuwsbrief zit de handleiding Mijnschool voor
ouders. Het streven is om na de meivakantie echt te starten met Mijnschool.
www.mijnschool.nl
Koningsontbijt
Willen alle kinderen donderdag 19 april een bord, beker en bestek voorzien
van naam meenemen naar school voor het Koningsontbijt op vrijdag 20
april.
Iedereen mag feestelijk versierd naar school komen deze dag!
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Wandel-4-daagse
Dit jaar vindt de wandel-4-daagse plaats van dinsdag 29 mei tot en met vrijdag 4 juni.
Als school willen we natuurlijk weer zo goed mogelijk vertegenwoordigd zijn.
In principe is het de bedoeling om ook echt 4 dagen te lopen. Voor de kleinsten is er
weer de mogelijkheid om alleen de vrijdagavond mee te lopen.
Er kan weer gekozen worden voor het lopen van 5 kilometer of 10 kilometer.
De 10 kilometer start om 18.00 uur, de starttijd van de 5 kilometer is 18.30 uur.
In de week van 16 april worden de inschrijfformulieren verspreid. Uiterlijk woensdag 16
mei moeten deze weer bij de leerkrachten ingeleverd worden. Dus zet het vast in de
agenda: Wandel-4-daagse van dinsdag 29 mei tot en met vrijdag 4 juni!

Nieuws uit groep 6
We zijn deze week begonnen met het typen van een verslag op een chromebook. We
leren hoe Word werkt, maar ook een verhaal bedenken. Tijdens het typen moesten ze
denken aan alle regels die horen bij een verhaal, zoals: punt, hoofdletter, vraagteken
enz. Dit was toch nog wel erg lastig.
Er was een man geweest die kwamen vertellen over de gouden eeuw. Er zijn ook mensen
geweest die kleding aan hadden uit die tijd. We hebben een uitnodiging gekregen om
naar Nienoord kasteel te gaan.
Maandag zijn we allemaal op de foto geweest, zowel alleen als met broertje/zusje. We
hebben ook een groepsfoto gemaakt. Het resultaat hebben de kinderen vandaag
meegekregen naar huis.
We hebben dinsdag een les rekenen buiten gehad. Dit deden we, omdat het buitenlesdag
was. Na het maken van teams hebben we estafette gedaan. Je moest om de beurt een
som oplossen en dat deed je net zo lang totdat alle sommen waren opgelost. Ze waren
erg enthousiast.
Junior heeft ons een aantal weken muziekles gegeven op de vrijdag en vandaag was de
laatste les. We hebben verschillende liedjes geleerd, maar ook kennis gemaakt met de
boomwackers. De lessen waren erg leuk en we deden altijd enthousiast mee.
De toets van geschiedenis was erg goed gemaakt. Iedereen had een voldoende.
Tijdens KIVA hebben we een schoenenspel gedaan. Dat houd in dat je d.m.v. schoenen
kijkt hoe dicht iemand bij je staat. De kinderen zijn eerlijk geweest tijdens het spel en
waren soms blij verrast met het resultaat.
Sinds deze week houden we bij hoeveel doelen we halen op doelendag, zo zijn we
bewuster bezig met ons werktempo.
Er is kikkerdril in de klas, maar we hebben niet echt een grote bak. Is er iemand met een
grote bak die wij mogen lenen?
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Jarigen in april
14
Silvano Huizinga (2007)
14
Suze Jansen (2011)
17
Hugo Krol (2011)
20
Daniëlle Hoornstra (2009)
20
Floortje van der Woude (2011)
21
Nina Bergsma (2010)
21
Isa Bouwes (2008)
22
Von Torrero (2006)
23
Aramee Zielstra (2009)
25
Tim Bergsma (2012)
30
Sven Kanon (2007)
30
Storm Wijnand (2008)
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Van harte gefeliciteerd!
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SPONSOREN BEDANKT!

Kruidvat

Heren van Leek

Tulip

Fixphones
Home Made
Roden

EP Mulder

Bieka's

Cnossen
Kabouterland
Exloo
Ecomare

Wonderwereld
Ter Apel
Natuurmuseum
Fryslan

Nordseespielstadt

Groninger
museum

Stripmuseum
Groningen

Gevangenism
useum

Inkies
Gasterij

Winsinghof
Roden

Kanobedrijf
Lettelbert
Outdoor Grollo
Joytime. Leukste
uitje van Drenthe

Imitch

TDHI
Nienoord
Familiepark

La Passion
Nienoord
Zwemkasteel

Nikki
bloemen

Supreme

Chronoscoop
Film
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Alles Kids

SPONSOREN BEDANKT!
Hair and
Beauty

Pets place

Profile
Wagenaar

Blokker

Shoeby
XXL Leek

Scapino
Lunchroom
Vandaag

Capise

Stiekema

Donna

Scheerhoorn

Maud

Byou Primeur

Kuperus

Eyewish

Mooi zo

Trekpleiser

Welkoop

AH Leek

Vivant
lingerie
Por Optiek

Makelaar v d
Laan

Speelsgoed

Bio Corner

DA Drogist

Dee Dee
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Pearle

Pepper Mode

