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Nieuwsbrief
Schoolreisjes

op woensdag 25 mei. Op deze middag
kunnen belangstellende ouders zien wat elke

Dit jaar gaan we weer op schoolreisje. De

groep heeft geleerd en gemaakt over onze

data zijn dit jaar als volgt:

nabije natuur. De middenruimte wordt een
mooi natuurmuseum! U bent van 14.00 uur

4 juli

Schoolreisje groep 1/2a en 1/2b

tot 14.45 uur van harte welkom.

naar de Drentse Koe.
28 juni
29 juni
20 juni

Schoolreisje groep 3 en 4 naar
Dinoland.

Excursie Lendevallei groep 8

Schoolreisje groep 5, 6 en 7 naar

De kinderen van groep 8 gaan dinsdag 17

Hellendoorn.

mei met een gids door de Lendevallei. De

Schoolkamp gr 8 t/m 22 juni

excursie is van 9.30 tot 11.30 uur. De

naar Appelscha.

kinderen gaan er op de fiets naar toe. Er
wordt geadviseerd om laarzen of ander stevig
schoeisel aan te doen.

Excursie Lendevallei groep 5
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De kinderen van groep 5 gaan donderdag 19
mei met een gids door de Lendevallei. De
excursie is van 9.30 tot 11.30 uur. De
kinderen gaan er op de fiets naar toe. Er

Heemkundeweken

wordt geadviseerd om laarzen of ander stevig
schoeisel aan te doen.

Op dit moment hebben wij onze jaarlijkse
Heemkundeweken. Dit jaar staat de nabije
natuur centraal; de natuur in onze

Vlottenrace Spokeplas

schoolomgeving en natuurgebieden in de

De kinderen van groep 7 doen op vrijdag 20

Stellingwerven.

mei mee aan een vlottenrace op de
Spokeplas in Noordwolde.

We vertrekken om
8:30 uur en zijn rond 14:00 uur weer terug op
school.

Aan het eind van onze natuurweken
organiseren wij voor de ouders een
tentoonstellingsmiddag in de middenruimte

Fries kampioenschap
schoolvoetbal

Schoolfotograafvooraankondiging

Komende woensdag doen de kinderen van

Op donderdag 2 juni komt

groep 7/8 van zowel ons jongensteam als ons

de schoolfotograaf. Alle

meisjesteam mee aan het Friese

kinderen gaan dan op de

kampioenschap schoolvoetbal. We wensen de

foto. Er worden

kinderen veel succes!

individuele foto’s en
groepsfoto’s gemaakt.

Agenda
9 t/m 25 mei

Heemkunde weken natuur

18 mei

Fries kampioenschap
schoolvoetbal

Avond
vierdaagse

20 mei

Vlottenrace Spokeplas gr 7

Komende week kunt u uw kind/kinderen

Alvast noteren

aanmelden voor de avondvierdaagse. Dit kan

23 mei

Schoolarts gr 5 en 6

door het inleveren van een envelop met het

25 mei

Tentoonstelling

inschrijfformulier en het inschrijfgeld in de
middenruimte van de school. Dit kan op

heemkundeweken
26 t/m 29 mei Hemelvaart

dinsdag 17 mei of woensdag 18 mei tussen
08.15 – 08.30 uur óf tussen 14.00 - 14.15
uur. De kinderen hebben daar afgelopen
week ook een brief over ontvangen.

Logopedie gr 1
Op 18 mei krijgen alle kinderen van groep 1
met het geboortejaar 2017 een logopedische
screening van Jan Roze, onze logopedist.
U heeft daarover een brief ontvangen. U kunt
hiervoor toestemming geven door de brief
ondertekend in te leveren bij de leerkrachten.
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