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Nieuwsbrief
Goed doel
schoolkorfbaltoernooi

Foto’s Koningsspelen

Voor de stichting KIK zijn de organisatoren

door Hermien Feenstra, zijn te vinden op ons

van het schoolkorfbaltoernooi op zoek naar

webalbum.

De foto’s van de Koningsspelen, gemaakt

sportschoenen. Iedereen wordt gevraagd om
op de dag van het toernooi, woensdag 15 mei

Hermien bedankt voor het maken van de

vanaf 13.00 uur, schoenen die u kunt missen,

mooie foto’s!

mee te nemen naar Noordwolde. In de bijlage
vindt u hierover meer informatie.

Meester Klaas
Meester Klaas gaat zich voorbereiden op zijn
vaderschap. Vanaf nu zal hij op de vrijdagen
afwezig zijn. Hij wordt deze vrijdagen voor de
rest van het schooljaar vervangen door
Rouselle Verschoor.
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Groep 1/2 nep bloemen
De kinderen van groep 1/2 willen een
bloemenwinkel openen in de klas.
Hiervoor zoeken zij “nep”bloemen.
Mocht u deze voor ons hebben, dan kunt u ze
geven aan de leerkrachten van groep 1/2.

Moederdag groep 1/2
Voor Moederdag willen we met de kinderen
iets moois knutselen. Daarom willen wij u
vragen om uw kind een mooie kei mee naar
school te geven. Wat het gaat worden is
natuurlijk nog een verrassing.

‘t Kiekhuus
Voor de excursie naar ‘t Kiekhuus van groep 3
op donderdag 9 mei zoeken we ouders, die
willen begeleiden. We vertrekken om 8:40 uur
en zijn rond 11:30 uur weer terug op school.
We gaan lopend naar ‘t Kiekhuus toe.
U kunt zich opgeven bij juf Janke.

GVO/HVO

22 mei

De kinderen van groep 6 en 7 hebben deze
week een brief meegekregen voor het kiezen
van GVO of HVO voor komend schooljaar. Zou
u deze brief uiterlijk 26 april weer willen
inleveren?

Fries kampioenschap
schoolvoetbal

24 mei

Fancy Fair

30 mei

Hemelvaartsdag
Leerlingen vrij t/m 2 juni

Agenda
23 t/m 25 april Kamp gr 8
23 april

Vrijwillige contactavond

25 april

Veerkieker gr 7B
Excursie vlechtmuseum

27 april

Meivakantie t/m 5 mei

Alvast noteren
6 mei

MR vergadering

7 mei

Oefenen schoolkorfbal
gr 3, 4A en 4B/5B

9 mei

Veerkieker gr 3
Excursie ’t Kiekhuus

9 mei

Excursie excursie
Vogelkijkhut

13 mei

Oud papier

14 mei

Praktisch verkeersexamen
gr 8

14 mei

Veerkieker gr 6A+6B
Excursie Oold Ark/De Weyert

15 mei

Schoolkorfbaltoernooi

16 mei

Veerkieker gr 4A
Excursie Oudheidkamer

22 mei

Veerkieker gr 8
Excursie Huis v. Weldadigheid

2

