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Nieuwsbrief
Afvalproject groep 5 en 6

Schoolarts groep 7

In samenwerking met Technotrend en de
gemeente Stellingwerf krijgen kinderen
van de groepen 5 en 6 tijdens de creatieve
vrijdagmiddag een workshop over
zwerfafval en recyclen.

Op 30 januari, 31 januari en 1 februari komt
de schoolarts voor de kinderen van groep 7.
In totaal komt de schoolarts drie keer. De
ouders van de kinderen hebben hierover
bericht gekregen.
U kunt uw kind ophalen uit de
klas voor u naar het gesprek
met de dokter gaat. Het
gesprek met de dokter is bij de
IB-kamer.
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Juf Stieneke
Tijdens dit creatieve project worden de
kinderen uitgedaagd om op een
verantwoordelijke manier te leren denken
en handelen over het groeiende
afvalprobleem en de plastic soep. De
kinderen leren dat afval niet waardeloos is,
maar juist waardevol aangezien je er iets
nieuws van kunt maken.

Vanaf komende week komt juf Stieneke weer
terug van haar zwangerschapsverlof. Juf
Marloes staat dan de maandag, woensdag en
donderdag voor groep 6A en juf Stieneke de
dinsdag en de vrijdag.
Na de voorjaarsvakantie gaat juf Stieneke
ook de maandag lesgeven. Juf Marloes gaat
dan de rest van het jaar twee dagen in de

Voor dit project is het de bedoeling dat de
kinderen schoon afval verzamelen. In
bijgaande brief leest u hier meer over.
Het afvalproject vindt plaats op 2, 9, 16 en
23 februari. De leerlingen zijn verdeeld in
vier groepen, elke middag krijgt een
andere groep deze hele middag de
workshop aangeboden.

week lesgeven. De woensdag en de
donderdag.

Agenda
24 januari

MR vergadering

Alvast noteren
Open dagen
Op woensdag 31 januari heeft het AOC Terra
open dag. Deze is van 15.00-17.00 uur en
van 19.00-21.00 uur.
Het Linde College heeft op 1 en 2 februari
Open huis.

30/31 januari/ Schoolarts gr 7
1 februari
5 februari

Margedag, leerlingen vrij

