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Boekhorsterweg 15
8431 CW Oosterwolde
0516 - 512452
05-03-2020

02-03

Luizenpluis

02-03

OR vergadering

03-03

Start blok 4 ‘tJong®talent

09-03

1ste viering 40 dagentijd (voor Pasen)

10-03

Excursie gr 6 molen Makkinga(ovb)

10-03

Leerlingenraad met Boekhorst

19-03

MR vergadering

31-03

Praktisch verkeersexamen 7-8

02-04

Kranslegging monument 7-8

03-04

Gastles WOII 7-8

08-04

Schoolvoetbal 7-8

09-04

Paasviering

10-04

Goede Vrijdag vrij!

13-04

2e Paasdag vrij!

14-04

Excursie 3-4 Oudheidskamer Wolvega

14-05

Excursie 1-2 Hoolten Klinte Appelscha

15-05

13.15 uur: Uitvoering De Vuilnisboot

15-05

16.00 uur Fancy Fair

20-05

Korfbaltoernooi

27-05

Schoolreis 1 t/m 6

Agenda
In de agenda kunt u alvast zien welke
activiteiten aanstaande zijn. Misschien handig
om af te stemmen met uw eigen agenda.
Schoolreis
Dit jaar zijn de schoolreisjes voor de groepen
3 t/m 6. Groep 7-8 is het schooljaar begonnen
met het schoolkamp. Volgend jaar zijn er weer
schoolreisjes voor de groepen 1 t/m 8 (en
geen schoolkamp). I.v.m. het aantal plaatsen
in de bus, moest er worden gekozen voor de
verdeling groep 1 t/m 3 en de groepen 4 t/m
6. De kinderen van groep 4 t/m 6 hebben
bijna unaniem gekozen voor Slagharen. De
kinderen van groep 1 t/m 3 gaan naar De
Sprookjeshof Zuidlaren. Bij deze nieuwsbrief
ontvangt u de nota voor het schoolreisje. Deze
mag u meteen betalen, maar in ieder geval
voor 24 april! (U kunt dus eventueel thuis
nog even sparen). Ouders die een beroep
doen op Stichting Leergeld kunnen daar de
nota naar toe sturen. Het schoolreisje is op
woensdag 27 mei.

Bezoek Rijksmuseum
Voor de groepen 7-8 is er toch een soort van
schoolreisje. Ze mogen namelijk (gratis) naar
het Rijksmuseum in Amsterdam. Dit wordt
betaald door de stichting Kunstwerf. Deze
stichting staat voor een duurzaam
kunstklimaat in de Stellingwerven. Op dit
moment wordt bekeken hoe e.e.a. het beste
met een andere school gecombineerd kan
worden i.v.m. het busvervoer. De datum is
dus nog niet bekend.
40 dagen tijd
De tijd voor Pasen wordt ook wel 40 dagentijd
genoemd. Net als voor Kerst (adventstijd)
staan we in de weken voor Pasen stil bij wat
er komen gaat. Op maandag 9 maart is de
eerste viering die wordt verzorgd door de
groepen 1 t/m 4. De ouders van deze groep
mogen daar bij aanwezig zijn. De viering is
met alle groepen in de grote zaal van 8.30 –
9.00 uur. Op maandag 16 maart is groep 5
aan de beurt. Op maandag 23 maart groep 6
en op maandag 30 maart 7-8. Op donderdag
9 maart is dan de Paasviering. Deze is
(i.v.m. de ruimte) alleen met de kinderen.

Thema ‘tJong®talent blok 4
U heeft het in de OB al kunnen zien, het thema
waar we tot de uitvoering van De Vuilnisboot aan
gaan werken is ‘Onder water wereld’. Dat
geldt ook voor de BB. De voorbereidingen zijn in
volle gang. De kinderen gaan bedenken wat ze
van dit thema al weten, waar ze nieuwsgierig
naar zijn en op welke vragen ze antwoord gaan
zoeken. Natuurlijk wordt er ook volop
geknutseld. Alles staat in het teken van de
uitvoering op 15 mei. U komt toch ook?

Luizenpluis
Afgelopen maandag was er weer de luizenpluis.
Fijn dat er ouders zijn die mee willen helpen om
deze controle in stand te houden. De OR zoekt
wel dringend naar meer ouders. Ook op ouders
die net hun kind op school hebben wordt een
beroep gedaan. U kunt zich aanmelden via de
groepsleerkracht of contact opnemen met Ellen
Tiemens OR, moeder van Stijn en Sanne.
(ellenwillemse79@hetnet.nl; tel. 0623583938)
Herdenking monument
Ieder jaar wordt er voor de meivakantie door één
van de basisscholen een krans gelegd bij het
verzetsmonument WOII. Dit schooljaar is het de
beurt van In de Kring. De kranslegging is op
donderdag 2 april. Waarschijnlijk rond 11 uur.

Zandtovenaar
Op zondagmiddag 5 april a.s. om 16.00 uur
komt Rosa van der Vijver, oftewel de
Zandprinses, naar Het Anker waar zij het
Paasverhaal met zand zal uitbeelden. Zij gooit,
strooit en schuift met zand op een lichtplaat
en laat zo op betoverende wijze allerlei
'tekeningen' verschijnen. Ze heeft het vak
geleerd van haar vader, Gert van der Vijver,
de Zandtovenaar. Iedereen is hierbij van harte
uitgenodigd.

Korfbaltoernooi
Op woensdagmiddag 20 mei wordt het
korfbaltoernooi gehouden, dit jaar in
Makkinga. In alle groepen wordt gespeeld in 4
tallen en de groepen 3-4 en 5-6 hebben een
extra speler: de superspeler. Deze wordt
ingezet als het team met 3 punten achter
staat. Dat mag bij iedere wedstrijd een ander
zijn. Kinderen uit een hogere groep mag niet.
Let wel! Er zijn vaak veel kinderen die mee
willen doen, maar we zijn afhankelijk van
voldoende chauffeurs, coaches en
scheidsrechters. Dus of iedereen die zich
opgeeft mee kan doen, is daar van
afhankelijk! Tijden van de wedstrijden:
De groepen 3 en 4 van 13.00 – 15.00 uur,
prijsuitreiking 15.20 uur;
De groepen 5,6,7 en 8 spelen van 15.00 –
17.00 uur, prijsuitreiking 17.15 uur.
Uiterlijk 1 april 2020 moet de opgave binnen
zijn, dat betekent dat we in de week daarvoor
alle aanmeldingen binnen moeten hebben.
Wie zich na 25 maart opgeeft kan niet
meer mee doen.
Marielle v.d. Belt en Ellen Tiemens van de OR
zullen de organisatie weer op zich nemen.
Beide zijn niet beschikbaar als scheidsrechter.
We denken in ieder geval 2 scheidsrecters
nodig te hebben (de school moet per 4 teams
een scheidsrechter leveren).

OPENDAG/TERUGKOMDAG T.C.O.
Eind januari en begin februari zijn er op ju school
en op de andere scholen in Oosterwolde
tennislessen verzorgd voor de kinderen van
groep 3 t/m 6.
Sommige kinderen hebben toen een briefje
gehad van de tennistrainer over de terugkomdag
met hierbij vermeld dat het €1,- kost.
Ook stond deze activiteit voor groep 3 t/m 8 in
het boekje van de naschoolse activiteiten als
een gratis activiteit.
Er zijn dus op de scholen verschillende berichten
geweest over de kosten.
Om het voor iedereen gelijk te houden, is
besloten dat er geen kosten verbonden zijn aan
deze open dag. Het is voor iedereen gratis!
De terugkomdag is op zaterdag 4 april van
10.00-12.00uur bij T.C.O. (Jardingapad 1,
Oosterwolde).
Mocht uw kind nog mee willen doen met de
terugkomdag en heeft u zich nog niet opgegeven
via het naschoolse boekje?
Dat
kan
door
een
mail
te
sturen
naar: info@tennisacademieadvantage.nl
(Anoek Pohhoven, buurtsportcoach)
Fancyfair
Er zijn voldoende aanmeldingen binnengekomen
voor hulp, zodat de Fancyfair definitief doorgaat.
Het wordt gehouden in en om school. Ook zijn er
genoeg ouders die een cake willen bakken,
alvast hartelijk dank daarvoor! We gaan er van
uit dat u zelf voor de ingrediënten zorgt, omdat
ieder dat op de eigen manier doet. Een koek mag
trouwens ook. De cakes en/of koeken worden
deels als plakje verkocht bij de koffie/thee. Deels
verloot of bij het Rad van Fortuin. Na de
meivakantie krijgt u bericht wanneer en waar u
ze kunt afleveren. Dat geldt ook voor de indeling
van helpers op de dag zelf. In principe is het, net
als de kerstviering, een schoolactiviteit waarbij
we in ieder geval alle kinderen verwachten.
Mocht u nog leuke suggesties hebben dan kunt u
die kwijt bij de OR. Mariëlle v.d. Belt is
contactpersoon voor de OR.
Lezen
Bij de nieuwsbrief ook een nieuwsbrief van de
bibliotheek. Lezen is het allerbelangrijkste vak op
school, dus vandaar dat we veel aandacht
besteden aan alles wat met lezen te maken
heeft. We hopen dat u thuis dat ook doet door
bv. voor te lezen of het lezen te stimuleren.
Vriendelijke groet,
Anja Oosterhoff

