Obs De Hasselbraam De Knip 1B 9351 XZ Leek/Postbus 144 9350 AC Leek 0594-514808

Nieuwsbrief

Vrijdag 20 april 2018
APRIL
0594-514808
Maa 23
Praktisch verkeersexamen groep 7 en 8 FIETS MEE
Vrij 27
Koningsdag (vrij)
Maa 30 april Meivakantie
t/m vrij 11
mei
MEI
13 mei
21 mei
29 mei t/m
1 juni

Moederdag
Pinksteren
Wandelvierdaagse Leek

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.

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
Het streven is om na de meivakantie echt te starten met Mijnschool.
www.mijnschool.nl

Nieuws uit groep 4/5
Tijdens de snappetlessen zijn we begonnen met wisbordjes. Som 1 maken we dan op de
wisbordjes en daarna maken we het op de tablet.
Woensdag mochten we extra buitens spelen, omdat het zo lekker weer was en we al ons
werk af hadden.
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Tijdens de buitenlesdag vorige week hebben wij een spelling les gedaan. Deze les ging
over de –d en –t. We moesten woorden opschrijven die eindigden met een –d of een –t,
daarna gingen we ze op het goede blad plakken/sorteren.
Meester Wietse had spullen meegenomen, zoals een geweer, handgranaat, ring, jas enz,
die kwamen uit de 2e wereldoorlog. En dat werd besproken tijdens HVO. Dat vonden we
erg interessant.
Donderdag heeft groep 4 een verhaal leren typen in Word. Dat was nog best lastig.
Lars heeft een spreekbeurt gegeven over pony’s en paarden. Er kwam zelfs een shetland
pony op school. We mochten hem allemaal borstelen.
Wandel4daagse Leek
Alle leerlingen hebben het aanmeldformulier voor de wandelvierdaagse
van 29 mei tot en met 1 juni in Leek ontvangen. De formulieren
kunnen tot uiterlijk woensdag 16 mei op school bij de leerkracht
ingeleverd worden. Bij deze nieuwsbrief is de informatie en het
aanmeldformulier nogmaals bijgevoegd.

Jarigen in april
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)
Jarigen in mei
5
Jasmijn Kappert (2012)
9
Serdar Ogec (2007)
9
Jurre Verwoerd (2009)
10
Roos Hornstra (2007)
11
Emma Bruens (2008)
17
Juliet Drenthen (2009)
27
Roy Bergsma (2008)
28
Stijn Kompagne (2007)
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Van harte gefeliciteerd!
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