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Nieuwsbrief
Schoolvoetbal

Het gesprek kunt u zelf inplannen. Lukt dit u

Woensdagmiddag 6 april gaan we met vier

niet zelfstandig, dan kunt u altijd even bellen

teams naar het schoolvoetbaltoernooi in

met school, dan plannen wij de afspraak voor

Wolvega, Sportpark “Molenwiek”. De

u in.

wedstrijden zijn tussen 13 en 17 uur.
Het plannen van het gesprek kan tot
Uiteraard bent u ook van harte uitgenodigd

woensdag 6 april. Op vrijdag 8 april ontvangt

om onze teams aan te moedigen!

u via de mail het definitieve rooster.

In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u het
programma van het voetbaltoernooi. Dan

Foto’s muziekproject

kunt u zelf kiezen welke wedstrijden u wilt

De foto’s van het muziekproject, gemaakt

bekijken.

door Jessica Wagter, Iris Schokker en Tamara
Petter zijn te vinden in ons webalbum.
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Bedankt voor het maken van de mooie foto’s!

Excursie
Korenmolen Gr 6
Groep 6 gaat op donderdag 7 april op
De kinderen moeten een oude beker

Foto’s excursie oudheidkamer
gr 4

meenemen. We vertrekken om 8.30 uur en

De foto’s van de excursie, gemaakt door

zijn rond 12.15 uur weer terug op school.

Willem Wagter zijn te vinden in ons

excursie naar “de Korenmolen in Wolvega.

webalbum. Bedankt voor het maken van de
mooie foto’s!

Vrijwillige contactavond
Op maandagmiddag 11 april en
woensdagmiddag 13 april organiseren we

Agenda

weer een vrijwillig contactmoment voor de

6 april

Schoolvoetbaltoernooi

kinderen van groep 1 t/m 7 voor als u vragen

7 april

Veerkieker gr 6,
Excursie Korenmolen Windlust

heeft over uw kind(-eren) aan de leerkracht.
De contactmomenten zijn fysiek. Mocht u het
fijner vinden dat het gesprek digitaal

Alvast noteren

gehouden wordt, dan kunt u dat aangeven in

11 april

Vrijwillige contactmiddag

het schema.

11 april

Oud papier

12 april

Techniekworkshop gr 8,
Lindecollege

13 april

Vrijwillige contactmiddag

14 april

Paasfeest

14 april

Veerkieker gr 7,
Excursie vlechtmuseum

14 april

Veerkieker gr 3,
Excursie Kiekhuus

15 t/m 18 april Goede vrijdag/Pasen
20,21 april

IEP toets gr 8

22 april

Koningsspelen

23 april

Meivakantie t/m 8 mei
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