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Eind deze maand wordt de ouderbijdrage geïnd.
Ouders die geen automatische incasso hebben
afgegeven krijgen een betaalverzoek per brief!
Herinnering:
● Lege batterijen kunnen ingeleverd worden
in de ton in de grote zaal.

Agenda
25-3

Groep 4 Verhalenverteller op school

25-3

40 dagen viering groep 1-2

1-4

40 dagen viering groep 4

3-4

Schoolvoetbal 7-8

11-4

Herdenking monument Groep 7-8

12-4

Koningsspelen, ’s middags vrij

16/17 -4

Eindtoets groep 8

22-5

Korfbaltoernooi

Viering
Maandag 25 maart is de 2e viering in de 40
dagen cyclus. Deze wordt voorbereid door
groep 1-2. Ouders van deze groep zijn bij
deze uitgenodigd.
Schoolkorfbal
Deze week heeft u een mail ontvangen met
het inschrijfformulier voor het korfbaltoernooi.
De kinderen hebben deze ook in papieren
vorm mee gekregen. Uiterlijk volgende week
woensdag inleveren! Daarna is inschrijven niet
meer mogelijk. Alleen de groepen 3 en 4
hebben een superspeler (de speler die mee
mag doen als de groep met 3-0 achter staat)
Schoolvoetbal
Op woensdag 3 april doen de kinderen van
groep 7-8 mee aan het voetbaltoernooi.
Scholen op de kaart
Op de website van onze school is een banner
toegevoegd. Als u daar op klikt komt u
automatisch op de site ‘Scholen op de kaart’.
Op deze site kunnen alle scholen van
Nederland zich zelf op de kaart zetten.
Herdenking monument
Ieder jaar is een school aan de beurt om een
herdenking bij het monument 1940-1945 te
organiseren. Dit jaar is dat OBS Buttinga. Alle
leerlingen van groep 7 (en 8) van de
Oosterwoldse scholen zijn daar bij aanwezig.
Dit is vanwege de Koningsspelen op
donderdag 11 april.
Ouders bedankt!
Ook via deze weg willen we de ouders
bedanken die vrijdag 15 maart hebben
meegeholpen om van de ‘stakingsdag’ een
leuke alternatieve schooldag te maken. Er
waren boeiende gastlessen, leuke
knutselopdrachten, ijverige studenten en
heerlijke pannenkoeken.

Met vriendelijke groet,
Anja Oosterhoff (directeur)

