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Nieuwsbrief
Schoolreisjes
Dit jaar gaan we weer op schoolreisje. De

Let op! Op vrijdag moet iedereen om
18.00 uur aanwezig zijn, iedereen
vertrekt dan om 18.15 uur!!!

data zijn dit jaar als volgt:
4 juli
28 juni

Schoolreisje groep 1/2a en 1/2b

De laatste avond verwachten we rond 20.15-

naar de Drentse Koe.

20.45 uur terug te zijn. Het defilé begint

Schoolreisje groep 3 en 4 naar

rond 19.30 uur in het centrum van Wolvega.

Dinoland.
29 juni

Schoolreisje groep 5, 6 en 7 naar

Als u de kinderen weer ophaalt van het

Hellendoorn.

terrein bij FC Wolvega, wilt u dit dan aan de
leerkracht doorgeven.

We zoeken voor de schoolreisjes nog
begeleiders. U kunt zich daarvoor aanmelden

De routes, starttijden en verdere informatie

bij de leerkrachten. Bij te veel aanmeldingen

staan vermeld op

wordt er geloot welke ouders mee mogen.

www.avond4daagsewolvega.nl.
Iedereen heel veel plezier!!!!!
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Avondvierdaagse
Dinsdag 7 juni a.s. gaan we weer van start

Schoolshirts avondvierdaagse

met de avondvierdaagse.

Wilt u de schoolshirts na afloop NIET wassen,
maar binnenstebuiten mee teruggeven naar

We verdelen de kinderen in groepjes en lopen

school op de maandag na de

met alle groepjes achter elkaar in een lange

avondvierdaagse?

rij. Voor elk groepje gaat er een ouder mee,
die de kinderen kan begeleiden.

Trouwen meester Klaas

Wilt u zorgen dat uw kind op tijd wordt

Komende vrijdag gaat meester Klaas trouwen

opgehaald van het terrein van FC Wolvega?

met zijn Lianne. De kinderen van groep 6 zijn

De kinderen zijn met 5 km ongeveer een uur

hiervoor uitgenodigd. We wensen meester

onderweg en met 10 km twee uur.

Klaas en zijn Lianne een mooie dag toe en

Afstanden en vertrektijden dinsdag,
woensdag, donderdag:

groep 3/4
4x 5km

aanwezig:
18.00 uur

vertrek:
18.15 uur

groep 5
4x 5km

aanwezig:
18.00 uur

vertrek:
18.15 uur

groep 5
4x 10km

aanwezig:
17.45 uur

vertrek:
18.00 uur

groep 6/7/8
4x 10km

aanwezig:
17.45 uur

vertrek:
18.00 uur

een fijne toekomst samen!
Mocht u het leuk vinden een kaartje te sturen
naar meester Klaas en Lianne, dan kunt u dit
afgeven op school.
Wij zorgen dan, dat
meester Klaas en
Lianne het
ontvangen.

Gymkleren
We merken dat er regelmatig kinderen zijn,
die hun gymkleren vergeten. Wilt u er op
letten dat de kinderen de gymkleren op de
dagen dat zij gymnastiek hebben meenemen
naar school?

Oud papier
Op maandag 13 juni
hebben we weer oud
papier.
We verzamelen om 18.25 uur bij de
kleuteringang van school.
Het oud papier wordt van 18.30 tot ongeveer
20.00 uur opgehaald.
We rijden met een kraakperswagen.
Zodoende willen we u vragen geen kinderen
mee te nemen bij het ophalen van het oud
papier. Aangezien de chauffeur
verantwoordelijk is, wil hij niet dat er
kinderen om de vrachtauto heen lopen.

Agenda
5 t/m 6 juni

Pinksteren, leerlingen vrij

7 juni

Techniek workshop Linde
College gr 8

7 t/m 10 juni

Avondvierdaagse

Alvast noteren
13 juni

Oud papier

13 t/m 24 juni Toetsweken
19 juni

Vaderdag

20 t/m 22 juni Kamp gr 8
27 juni

Margedag, leerlingen vrij

28 juni

Schoolreisje gr 3/4

29 juni

Kennismaken Linde/Terra gr 8

29 juni

Schoolreisje gr 5/6/7
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