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Nieuwsbrief
Tentoonstelling heemkunde

Foto’s korfbaltoernooi

Komende week organiseren wij voor de

De foto’s van het korfbaltoernooi gemaakt

ouders een tentoonstellingsmiddag in de

door Jessica Wagter en Reina Krol, zijn te

middenruimte. Dit is op woensdag 25 mei. Op

vinden in ons webalbum.

deze middag kunnen belangstellende ouders
zien wat elke groep heeft geleerd over onze

Jessica en Reina, bedankt voor het maken

nabije natuur tijdens de heemkunde weken.

van de mooie foto’s!

De middenruimte wordt een mooi
natuurmuseum! U bent van 14.00 uur tot
14.45 uur van harte welkom. U kunt vanaf

Rabobank

14.00 uur uw kind ophalen uit de klassen en

Deze week ontving de leerlingenraad een

samen met uw kind/kinderen een rondje

cheque van 7500 euro voor het schoolplein.

lopen door ons museum.

Bedankt Rabobank!
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IEP toets (eindtoets gr8)
Deze week kregen we de uitslag van de IEP
toets. Ieder kind heeft mooi gescoord, op het
niveau wat bij hem/haar past. Goed gedaan,
groep 8!

Luizen
Bij een aantal kinderen zijn luizen
geconstateerd. We willen u vragen om uw

Excursie imker groep 5/6
De kinderen van groep 5 en 6 gaan dinsdag
24 mei op excursie bij een imker bij het

controleren op luizen. Meer informatie vindt u
in de bijlage.

volkstuinencomplex in Wolvega. De excursie
van groep 6 is van 10.00 tot 11.30 uur.
De excursie van

Jaargang: 2021-2022
2019-2020

kind de komende periode even extra te

groep 5 is van 12.30
tot 14.00 uur. De
kinderen gaan er op
de fiets naar toe.

Agenda
23 mei

Schoolarts gr 5 en 6

25 mei

Tentoonstelling
heemkundeweken

26 t/m 29 mei Hemelvaart

Alvast noteren
2 juni

Schoolfotograaf

5 t/m 6 juni

Pinksteren, leerlingen vrij

7 juni

Techniek workshop Linde
College gr 8

7 t/m 10 juni

Avondvierdaagse

13 juni

Oud papier

13 t/m 24 juni Toetsweken
20 t/m 22 juni Kamp gr 8
27 juni

Margedag, leerlingen vrijdag

28 juni

Schoolreisje gr 3/4

29 juni

Kennismaken Linde/Terra gr 8

29 juni

Schoolreisje gr 5/6/7
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