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Kledingactie Bag2school:
Tijd voor het opruimen van uw kledingkast? Gooit u de kleding die u niet meer gebruikt niet weg.
Wij kunnen er met school geld mee verdienen. Vanaf woensdag 19 april kunt u uw kleding,
schoenen, lakens, gordijnen en handdoeken inleveren op school. Wij zorgen ervoor dat de kleding
wordt opgeslagen in de garage (er komt geen container, dat was bij ons ook niet bekend…).
Natuurlijk moet de ingeleverde kleding schoon zijn en niet kapot. Per kilogram krijgen we hiervoor
30 cent. Alvast bedankt voor uw medewerking!
Reminder:
 Denkt u nog even aan aanmelden voor spreekuur?
 Rapport weer inleveren op school.
Paasviering:
Wat hebben we een fijne paasmiddag beleefd met elkaar! Blije kinderen, flinke kinderen die er met
elkaar een leuke middag van hebben gemaakt! We willen de ouders die geholpen hebben bedanken
voor hun bijdrage. Ook familie Van den Berg voor de sponsoring van eieren: BEDANKT!
Schoolvoetbaltoernooi:
Woensdag 12 april hebben de leerlingen van groep 7/8 meegedaan aan het schoolvoetbaltoernooi.
De meisjes voetbalden zeer fanatiek, ze wisten twee keer winst te behalen en een wedstrijd gelijk te
spelen. De laatste wedstrijd werd helaas verloren.
Ons jongens 7-tal wist 4 wedstrijden te winnen. Helaas bleek in de finale In de Kring een maatje te
groot. Omdat wij wel de beste kleine school bij de jongens 7-tallen zijn, mogen wij door naar de
vervolgronde op 24 mei! Een prachtig resultaat, gefeliciteerd jongens! Ouders bedankt voor het
vervoer en Mark Keijzer bedankt voor het coachen van het jongens 7-tal.

Koningsspelen:
Morgen, vrijdag 21 april a.s. organiseren we de Koningsspelen. Alle kinderen
komen deze dag in (warm) sporttenue en op sportschoenen op school (geen
propschoenen). Dit in verband met sportonderdelen in de gymzaal en op de
tennisbaan.
 Thuis hoeft niet ontbeten te worden, dat gaan we op school doen. Borden en bestek is op
school.
 De kinderen hoeven deze dag ook geen pauzehap/drinken mee te nemen naar school.
 Alle kinderen krijgen tussen de middag een picknick lunch.
 Een extra sportshirt, na afloop moeten de schoolshirts worden ingeleverd.
 Deze dag starten we om half negen
 Deze Koningsspelen verzorgt ODIS tennis-, korfbal- en gymnastiekclinics voor de kinderen.
 Om 13.30 uur hebben we een gezamenlijke afsluiting op het plein. U bent van harte welkom
 Om 13.40 uur is het afgelopen en zijn de kinderen vrij.

Nieuws uit de groepen:
Groep 1 en 2:
Excursie boerderij: Samen met groep 3 en 4 zijn we op excursie geweest naar de boerderij van Jos
en Rina van Burgsteden. Het was een leerzame en bovenal gezellige middag. We hebben in ieder
geval veel gezien en veel geleerd over de boerderij. De foto’s staan op de site.
Project: Het project Pasen hebben we afgesloten met een leuke paasmiddag met activiteiten in de
school en in het park.
De afgelopen week hebben we allemaal een hoed gemaakt voor koningsdag.
We moeten hem nog even bewaren maar het zou leuk zijn als iedereen tijdens
koningsdag (op de kinderkleedjesmarkt) de koningshoed op heeft.
Kijk voor foto’s koningshoed op de site!
We gaan nog even door met project: “Lente”.
Koningsdag/sportdag:
Morgen wordt het wederom een gezellige dag want we vieren koningsdag op school! We ontbijten en
lunchen op school en de kinderen hoeven dus niets mee te nemen. Deze dag staat in het teken van
verschillende sportactiviteiten dus kom in je sportkleding! Na het gezamenlijke ontbijt krijg en de
kinderen het oranje schoolshirt om aan te doen. Komt u ook een kijkje nemen?
Nadere informatie zie elders op dit blad.
Schoolreisje Nienoord. Dinsdag 9 mei gaan we op schoolreis. De kinderen worden om 8.15 uur op
school verwacht en zijn rond 14.45/15.00 uur weer terug bij school. Maandag 1 mei krijgen de
kinderen hun schoolreis informatieblad mee naar huis!
Stagiaire: Nienke Brouwer heeft drie weken stage gelopen in zowel groep 1-2-(3) als in groep 3-4.
We vonden het super gezellig met Nienke ! Bedankt voor je enthousiasme en hulp en heel veel
succes met je verdere studie! Hele fijne meivakantie allemaal!!!!
Groep 3 en 4:
Groep 3 is begonnen aan kern 10 met Veilig leren lezen. Het thema van kern 10 sluit aan bij wat er
in de natuur gebeurt of kan gebeuren. Ze leren woorden als: de aarde, de beek, bewolkt, de heuvel,
het kalf, de motregen, schuilen en de stortbui. En natuurlijk leren we ook weer nieuwe woordjes
lezen.
Voor spelling krijgen de leerlingen één nieuwe spellingsafspraak bij, namelijk woorden van één
lettergreep die beginnen met twee of drie letters en eindigen op twee medeklinkers met een
tussenklank (kleefletter), zoals: dwerg en sterk.
Groep 4 heeft het met taal over dans en muziek. De woorden die aan het eind van het thema
getoetst worden zijn: dansen, het deuntje, drumstokje, enzovoort, feesten, muzikaal, het optreden,
het orkest, de snaar, trommelen, volkomen en de voorstelling. Het tweede thema wat aan bod komt is
sprookjesboeken. De woorden die hierbij horen zijn: het avontuur, bladeren, het fragment, griezelig,
het harnas, de held, de lafaard, het paradijs, de prinses, de ridder, de schatkist en spookachtig.
Verjaardag juf Karin
Wat een feest was het afgelopen woensdag. Foto’s van het verjaardagsfeest staan in het fotoboek.
Ouders en kinderen bedankt voor de mooie cadeaus!
Meivakantie
Voor de leerlingen van groep 3 en groep 4 is het van belang dat ze leesmeters blijven maken in de
vakantie. Afgelopen week hebben alle leerlingen een leesmeter meegekregen. Voor elke bladzijde
dat ze lezen mogen ze 1 cm afkleuren. Hoeveel zou groep 3 en 4 lezen in de vakantie? 9 meter? We
zijn heel erg benieuwd na de vakantie als de leesmeters weer mee naar school zijn gekomen.
Groep 5 en 6:
SPELLING: blok 6 is afgesloten, na de meivakantie gaan we verder met blok 7.
Voor groep 5 betekent dit de nieuwe categorie knabbelen : je hoort achteraan twee keer een u,
maar je schrijft een e. We herhalen: dertig, heerlijk, molen, mollen, grijze muizen, specht.

Voor groep 6 komen 2 nieuwe categorieën aan bod: W3: persoonsvorm verleden tijd van alle
zwakke werkwoorden. Bij voorbeeld: fiets – fiets te(n) , raad – raadde(n).
Categorie politie: als je achteraan een woord tsie of sie hoort, schrijf je meestal
tie. We herhalen dirigent, circus, strip-boek.
LEZING /EXCURSIE 3 mei. In het kader van Bevrijdingsdag / dodenherdenking
komt Hendrik Betten op woensdag 3 mei in de groepen 5/6 en 7/8 vertellen over de
oorlog in Elsloo. De kinderen van groep 5/6 gaan ook naar het monument aan de
Kloosterweg. Zorgt u ervoor dat ze een goede fiets meenemen?
TIJDSCHRIFTEN GEVRAAGD VOOR TEKENEN/HANDVAARDIGHEID. Voor diverse activiteiten
kunnen we oude tijdschriften gebruiken. Wilt u ze meegeven? Alvast bedankt!
Korfbalclinic:
Donderdagmiddag 4 mei en maandag 8 mei verzorgt bewegingsconsulent Frits Schnoor twee
korfbalclinics op school. De kinderen van groep 3/4 moeten dan op maandagochtend 8 mei
sportkleding meenemen in plaats van dinsdag 9 mei.
Continurooster:
In de week van 8 t/m 12 mei draaien we met een continurooster. Het model waarvoor wordt
gekozen is het 5 gelijke-dagen-model van 08.30 – 14.00 uur.
 Groep 1/2 gaat woensdag 10 mei naar school en is op vrijdag 12 mei vrij.
 Groep 3/4 is vrijdagmiddag 12 mei vanaf 12.00 uur vrij, dit ter compensatie van
Ooststellingwerf 500 jaar (zie Ooststellingwerf 500 jaar).
Ooststellingwerf 500 jaar:
Vrijdag 9 juni is er om 14.00 uur en om 19.30 uur een gezamenlijk optreden van de Histotolk en
alle kinderen van school. De kinderen van groep 3 en 4 gaan vrijdagmiddag 9 juni naar school.
Nadere informatie volgt.
Volgende mededelingenblad:
Het volgende mededelingenblad verschijnt op donderdag 11 mei a.s.
Agenda:
Vrijdag 21 april
Maandag 24 t/m
vrijdag 28 april
Maandag 1 mei
Dinsdag 2 mei
Woensdag 3 mei
Donderdag 4 mei
Vrijdag 5 mei
Maandag 8 mei
Maandag 8 t/m vrijdag
12 mei
Dinsdag 9 mei
Zondag 14 mei
Woensdag 17 mei
Donderdag 18 mei
Vrijdag 19 mei
Woensdag 24 mei
Donderdag 25 mei
Vrijdag 26 mei
Dinsdag 30 mei
Maandag 5 juni
Dinsdag 6 juni
Woensdag 7 juni
Vrijdag 9 juni
Zaterdag 10 juni

08.30 Uur Koningsspelen. 13.40 Uur zijn de kinderen vrij.
Meivakantie
8.30 Uur hoofdluiscontrole LOT
Geen Comperio College
Geen Comperio College
13.30 Uur korfbalclinic voor groep 3 t/m 8
Bevrijdingsdag
11.15 Uur korfbalclinic voor groep 3 t/m 8
Spreekuur vanaf 14.30 uur.
Proefdraaien continurooster (zie ook bovenstaand).
Schoolreis groep 1/2 Nienoord.
Moederdag
Schoolkorfbaltoernooi
Studietweedaagse directeuren Comprix
Studietweedaagse directeuren Comprix
Leerlingenraad
Geen Comperio College
Vervolgronde schoolvoetbal jongens 7-tallen
Hemelvaart
Geen school
19.30 Uur OV/MR
Tweede Pinksterdag
Geen school
Laatste keer Comperio College
Ooststellingwerf 500 jaar
Ooststellingwerf 500 jaar

