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Herinnering:
● Lege batterijen kunnen ingeleverd worden
in de ton in de grote zaal.

Agenda
16/17 -4

Eindtoets groep 8

16-04

Himmelwike groep 5-6 en 7

18-04

Paasviering

19-04

Vrij t/m 5 mei

06-05

Luizenpluis

09-05

Schoolfotograaf

13-05

Studiedag team!

22-5

Korfbaltoernooi

5-6

Rode loper run

Meivakantie
Wat gaat de tijd snel! Volgende week is het
alweer meivakantie en zijn de kinderen van
vrijdag 19 april (Goede Vrijdag) t/m zondag 5
mei.

nota voor het schoolkamp krijgen betreffende
ouders (nu groep 6 en 7) in de maand juni.
Dat bedrag zal rond de €65 liggen.
Misschien goed om alvast rekening mee te
houden.

Kerk in Actie
Een op de 9 kinderen in Nederland groeit op in
een gezin waar het niet vanzelfsprekend is dat
er geld is voor een vakantie of uitje. De
plaatselijke kerken van Oosterwolde hebben
de scholen gevraagd of zij gezinnen weten die
daar mee te maken hebben. Zij kunnen voor
die gezinnen een gratis tas aanvragen met
leuke cadeautjes en kortingsbonnen voor
bijvoorbeeld een ijsje, plaatselijke zwembad of
pretpark in de buurt. Ouders die hier gebruik
van willen maken kunnen een mailtje sturen
naar a.oosterhoff@tjongerwerven.nl of
reageren als antwoord op deze nieuwsbrief.
Uiteraard is e.e.a. vertrouwelijk.

Stichting Leergeld
We herinneren u er aan dat het mogelijk is om
financiële steun te krijgen voor schoolactiviteiten
zoals de schoolreis en het schoolkamp via
Stichting Leergeld. De nota die u van school
krijgt kan daarvoor worden gebruikt. U kunt een
folder downloaden via onze website.

Studiedag
Op maandag 13 mei zijn de kinderen vrij
i.v.m. een studiedag van het team.
Luizenpluis
Op maandag 6 mei is er weer een luizenpluis.
Dit keer meteen na de vakantie, omdat de
maandag daarop de kinderen vrij zijn. Het
Luizenpluisteam wordt bijgestaan door Cobi de
Haan, de schoolarts assistente. Zo nu en dan
is het goed om te checken of we het nog op de
meest doeltreffende manier doen.

Talenten
De kinderen van groep 5 t/m 8 krijgen vandaag
ook het formulier waarmee ze zich kunnen
inschrijven voor de talentgroepen volgend
schooljaar. Wilt u dit in de vakantie samen met
uw kind invullen en na de vakantie weer mee
terug geven. We willen de formulieren uiterlijk 8
mei terug hebben. Kinderen die zelf geen keuze
maken (dus het formulier niet inleveren) worden
door de leerkracht ingedeeld.
Schoolfruit
Deze week zijn de laatste dagen van het
schoolfruit. Na de meivakantie gaan we er vanuit
dat iedereen zelf weer fruit meeneemt naar
school.
Muziekimpuls
In het kader van Muziekimpuls hebben de
leerlingen van groep 7 een aantal lessen emmer
drummen gehad. Het resultaat was erg leuk.

Schoolfotograaf
Op donderdag 9 mei komt de schoolfotograaf.
Vanaf 14.15 uur is het weer mogelijk om op
de foto te gaan met buitenschoolse broertjes
en zusjes. Het inschrijfformulier hangt al in de
hal bij de ingang. Graag opeenvolgend
inschrijven zodat er geen lege ruimtes
ontstaan. De foto’s worden gemaakt op het
podium.
Schoolreis
Bij deze nieuwsbrief krijgt u ook de informatie
over de schoolreisjes toegestuurd. De
kinderen krijgen in een envelop de nota mee.
Wilt u dit bedrag voor de genoemde datum
(31 mei) betalen? Het reisje is op donderdag 4
juli.
Schoolkamp
Al eerder is aangegeven dat we als proef het
schoolkamp hebben verschoven naar begin
schooljaar. Aan het einde van het jaar is het
vaak al druk met allerlei activiteiten en voor
de groepsvorming is dit een mooie start. De

Schoolkorfbal
In de bijlage vindt u de indeling voor het
schoolkorfbal. Ellen Tiemens en Mariëlle v.d. Belt
hebben de organisatie op zich genomen en zijn
ook onze scheidsrechters. Super dat dit zo is
opgelost. Dank hiervoor. Er wordt voor 7-8 nog
een coach gezocht.
Rode loper Run
Na de meivakantie worden de
inschrijfformulieren voor de Rode Loper Run naar
de scholen gemaild. Het is goed om nu alvast

met uw kind te bespreken of hij/zij mee wil
doen.
Met vriendelijke groet,
Anja Oosterhoff (directeur)

Tiener Dansworkshop en Kindermiddag
met dans en theater
Maandagmiddag 29 april organiseert de
Evangelische Gemeente Oosterwolde weer een
gratis kindermiddag met het thema
“KleurRijk”. Kinderen in de basisschool leeftijd
zijn van harte welkom! Theater “Knettergek”
zal het programma “Woordeloos” brengen.
Aan de hand van 5 kleuren wordt het goede
nieuws uit de Bijbel uitgelegd door middel van
verschillende goocheltrucs, filmpjes en liedjes
waarbij veel interactie is met de kinderen
Op dezelfde dag is er van 11.00 tot 12.00 een
dans-workshop voor tieners van 9-13 jaar. Het
“Salvation Dance Centre” uit Drachten
verzorgt deze workshop en zal de deelnemers
een aantal dansen aanleren. Tijdens de
kindermiddag zullen de dansen opgevoerd
worden waarbij de jongere kinderen
uitgenodigd worden om mee te doen.
Salvation Dance Centre wil laten zien dat
geloven niet saai is en dat je dat met je hele
lichaam ook mag doen. De kinderen kunnen
op de Kindermiddag ook knutselen en er zal
uiteraard iets lekkers aangeboden worden. In
verband met een maximum aantal deelnemers
bij de workshop, moeten de tieners zich
aanmelden via www.eg-oosterwolde.nl. De
kindermiddag is in gebouw “De Esch” aan de
Weemeweg 5 in Oosterwolde. Het programma
begint om 13.30 en duurt tot 16.30.

Heb je vragen over de opvoeding en de
drukte in je gezin? Steuntje in de rug
van HomeStart.
Ervaren en getrainde vrijwilligers HomeStart ondersteunen ouders bij de opvoeding
van hun kinderen. Want, is de les van
ons programma, als het met de ouders goed
gaat, maken de kinderen een goede start in
hun leven. Steuntje in de rug nodig? Laat van
je horen!
Heb jij ook opgroeiende kinderen? Lukt het
meestal wel, maar soms ook niet om alles
draaiende te houden? Is het je nu wat te veel?
Je hoeft er niet alleen voor te staan. Als je

thuis ondersteuning kunt gebruiken, neem dan
contact op met Home-Start. Want Home-Start is
thuis in gezinnen. Een getrainde vrijwilliger die
ervaring heeft met opvoeden, bied je een
steuntje in de rug. Een luisterend oor.
Vertrouwen. Tips over praktische opvoedzaken
voor je gezin. Zoals iets gezelligs doen met de
kinderen, samen nadenken over lastige dingen in
de opvoeding (zoals slapen, eten, ruzie) of
samen leuke kinderboeken in de bibliotheek
uitzoeken. Ook kan de vrijwilliger je helpen
contact te leggen met andere ouders, om met
hen ervaringen uit te wisselen of misschien
nieuwe vriendschappen op te bouwen.
Je kan contact opnemen met de coördinator van
Home Start voor Oost- en
Weststellingwerf, Opsterland en
Smallingerland: Margriet Verloop: 06
51386583 Email: m.verloop@humanitas.nl

