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Nieuwsbrief
GVO/HVO

Dodenherdenking

In de groepen 6/7 is onlangs een enquête

Donderdag 4 mei spelen de kinderen van

gehouden over het GVO/HVO onderwijs. Deze

groep 8 een rol bij de dodenherdenking bij de

enquête vindt elk jaar plaats. Voor beide

Hortensiastraat in Wolvega. Dynah,

onderdelen hebben we voldoende animo om

Chayenne, Annelien en Diedert hebben mooie

een leerkracht aan te vragen. Dat betekent

gedichten/verhalen gemaakt, die ze hier

dat we een HVO leerkracht en een GVO

mogen voordragen.

leerkracht hebben aangevraagd.

Schoolreisje groep 5a,5b en 6

Schoolfotograaf

Vrijdag 19 mei gaan de groepen 5a, 5b en
6 naar Slagharen. Hiervoor zijn we nog
opzoek naar hulpouders. We hebben nog
ouders nodig voor het begeleiden van
groep 5a en groep 5b. U kunt zich
aanmelden bij de leerkracht.

De kinderen hebben vandaag een briefje
meegekregen van de schoolfotograaf. Hierop
staat een inlogcode, waarmee u kunt
deze website zelf foto’s bestellen als u dat
wenst. Uiteraard bent u tot niets verplicht.
De inlogcode is een persoonlijke inlogcode,
dus zorg ervoor dat u deze niet kwijt raakt.
Wij kunnen als school geen nieuwe inlogcode
voor u genereren. De inlogcode blijft 2

Avondvierdaagse

maanden geldig.

Van 6 juni tot 9 juni lopen wij de
Avondvierdaagse Houdt u deze data vast vrij!
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inloggen op de aangegeven site. U kunt via

Inleveren schoolshirts
Willen de kinderen, die mee hebben gedaan

Schoolkamp groep 8
Van maandag 1 mei t/m woensdag 3 mei
gaan de kinderen van groep 8 op schoolkamp
naar Vakantieboerderij Nieuw Bornrif in De
Koog op Texel. Drie dagen gezellig samen
genieten! We wensen de kinderen en
begeleiders veel plezier!

aan het schoolvoetbaltoernooi, de
schoolshirts weer inleveren bij de
leerkrachten?

Schoolkorfbal

15 mei

Schoolarts gr 2

16 mei

Praktisch verkeersexamen

17 mei

Schoolkorfbaltoernooi

Op woensdag 3 en 10 mei is er een vrije

19 mei

Schoolreisje gr 5/6

inlooptraining korfbal bij KV SCO te

19 mei

Natuurwandeling gr 8

Oldeholtpade, van 14.30 - 16.00 uur.

25 mei

Hemelvaart t/m 28 mei

Alle kinderen uit de regio kunnen hieraan

29 mei

Schoolarts gr 2

meedoen. Zie flyer in de bijlage.

29 mei

Ontruimen

31 mei

Indianenfeest kleuters

Meivakantie

Wij wensen iedereen alvast een fijne
meivakantie!!

Agenda
1 mei

Schoolkamp gr 8 t/m 3 mei

3 mei

Vrijwillige contactavond

4 mei

Dodenherdenking gr 8

5 mei

Bevrijdingsdag, leerlingen vrij

Alvast noteren
8 mei

Schoolarts gr 2

8 mei

Leerlingenraad

8 mei

Oud papier

12 mei

Natuurwandeling gr 6
2

