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Agenda 2019-2020
17-02

Start voorjaarsvakantie

27-02

Excursie 7-8 Vlechtmuseum

10-03

Excursie 6 molen Makkinga

19-03

MR vergadering

14-04

15-05

Excursie 3-4 Oudheidskamer
Wolvega
Excursie 1-2 Hoolten Klinte
Appelscha
13.15 uur: Uitvoering De
Vuilnisboot
16.00 uur Fancy Fair (OVB!)

20-05

Korfbaltoernooi

14-05
15-05

Voorjaarsvakantie
We vliegen door het schooljaar heen. In de
week van 17 t/m 21 februari is de school
gesloten vanwege de voorjaarsvakantie.

Bij de nieuwsbrief ontvangt u in de bijlage een
brief en een antwoordformulier t.b.v. de Fancy
Fair. De brief is ook op papier meegegeven zodat
u het antwoord formulier kunt invullen.

Help pake & beppe de vakantie door
Zoals gebruikelijk is er voor kinderen weer de
mogelijkheid om in de voorjaarsvakantie gratis
één (of meer) van de 40 Friese musea te
bezoeken. Ze hebben hiervoor een folder
meegekregen.

De Vuilnisboot
In voorbereiding op de Schoolbrede musical De
Vuilnisboot, zal in de groepen ook gewerkt
worden over het thema. Hoe gaan wij om met
onze natuur, klimaat, duurzaamheid,
milieuvervuiling, plastic soep etc. Zo doen we op
7 april (groep 5 en 6) ook weer mee met de
‘Himmelwike’ en komt de ‘afval coach’ op school.
In de OB wordt gewerkt over het thema
‘Onderwaterwereld’. De kleuters zullen in de
musical de rol van vissen op zich nemen. En die
zijn niet altijd blij met wat ze in het water tegen
komen. De kinderen van groep 3-4 worden
piraten en we hebben een paar zeemeerminnen
nodig. De leerkrachten zullen zelf met de ouders
kortsluiten wat verwacht wordt t.a.v. de kleding.
De kinderen van groep 5 zitten in het orkest en
de groepen 6-7-8 zijn deels piraat en deels
bewoners. We zijn al druk aan het oefenen!
Houdt u deze datum vrij? 15 mei ’s middags
vanaf een uur of 1.

Buurtsport in de voorjaarsvakantie
Op vrijdag 21 februari organiseert Buurtsport
Scala weer een sportieve activiteit. Deelname
€1. In Oosterwolde is dat tussen 13.30 en
15.00 uur. Er is voetbal, pannakooi,
boogschieten, apenkooi en boksen. Ook
hierover hebben de kinderen een flyer
meegekregen.
Afsluiting blok 3 TT
Deze week hebben de kinderen van de BB aan
de ouders gepresenteerd waar ze de afgelopen
6 weken aan hebben gewerkt. Er was een
talentgroep bezig met schildertechnieken, een
groep heeft gewerkt over het Euro
Songfestival en er was een presentatie van het
voertuig van de toekomst.

Excursies De Veerkieker
We noemen het nog maar even: na de
voorjaarsvakantie zijn er weer diversie excursies.
Mogelijk is er al een beroep op ouders gedaan
om te helpen bij het vervoer. De excursies
worden georganiseerd in het kader van De
Veerkieker. Een heemkundeprogramma als
compensatie voor het vak Fries.
Actie ‘Geef een boek cadeau’
Ter bevordering van het lezen brengen wij het
volgende onder de aandacht: ‘Geef een
(prenten)boek cadeau’ heeft als missie om alle
kinderen in Nederland en Vlaanderen te laten
opgroeien tussen de mooiste boeken uit de
jeugdliteratuur. Boekhandels en diverse
landelijke organisaties bundelen hun krachten
om elk jaar een jeugd- en een
prentenboekklassieker voor een klein bedrag
beschikbaar te maken. Dit jaar is het boek
Koning van Katoren van Jan Terlouw vanaf 9
februari voor € 2,- in de boekhandel te koop.
Voor de kinderen van groep 7-8 is dit boek door
school aangeschaft, zodat we klassikaal het boek
met de kinderen kunnen bespreken, lezen en ook
leestechnieken kunnen oefenen, zoals ‘mooi’
voorlezen(denk aan: begrijpelijk, duidelijk,
interpunctie); tekst- en woordbegrip; praten
over de inhoud etc. Het boek mogen ze houden.

Fancy Fair

Vriendelijke groet,
Anja Oosterhoff

