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Agenda
2 april
4 april
12 april, 8.30 – 13.00 uur
16 en 17 april
18 april (18.00 – 19.00 uur)
19 april

fietskeuring deelnemers praktisch verkeersexamen
theoretisch verkeersexamen
Koningsspelen
eindtoets groep 8
entreetoets groep 7
kijkavond op school, met kinderen
start meivakantie

Besteding Jantje Beton
De opbrengst van het meedoen aan de Jantje Beton Loterij is €561,00. Dit bedrag
besteden we aan een nieuw speeltoestel voor de school. Harde werkers die de loten
hebben verkocht: TOP!

Theoretisch en praktisch verkeersexamen
Het theoretisch verkeersexamen wordt donderdag 4 april afgenomen bij de kinderen van
groep 8. Succes alvast! De zevendegroepers mogen op dinsdag 21 mei in het centrum
van Emmen in de praktijk laten zien dat ze netjes en volgens de regels kunnen fietsen.
Hun fietsen worden volgende week officieel gekeurd door Veilig Verkeer Nederland.

Bezoek ontbijt FC Emmen
Op dinsdag 19 maart mochten de kinderen van groep 5 en 6 komen ontbijten bij FC
Emmen. Het was een geweldige ervaring; gezond ontbijten en handtekeningen en selfies
scoren van spelers van FC Emmen.

Nationale Pannenkoekdag
Op De Nationale Pannenkoekdag is onze groep 6 op bezoek geweest bij De Bleerinck.
Onze toppers hebben pannenkoeken geserveerd voor een flink aantal bewoners van de
Bleerinck. Natuurlijk werden de kinderen beloond met ‘zoveel pannenkoeken als ze maar
wilden eten’, maar in de praktijk was het met 2 à 3 pannenkoeken wel genoeg .
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Koningsspelen 12 april
De traditie wordt voortgezet. Op vrijdag 12 april vieren we opnieuw de Koningsspelen.
Voor alle groepen gelden dan de schooltijden 8.30 – 13.00 uur. We lunchen dus met
elkaar op school. De kinderen van groep 1 zijn normaal gesproken vrij op vrijdag, maar
ook onze jongste leerlingen zijn natuurlijk van harte welkom. Stemt u dat af met juf
Anneke?
Er volgt nog nadere informatie over de Koningsspelen.

Paasontbijt 18 april
Het Paasontbijt is dit jaar op donderdag 18 april. Alle leerlingen schuiven in de hal
gezellig aan voor het ontbijt. De kinderen hoeven daarom thuis niet te eten. Heeft uw
kind een allergie of dieet? Indien nodig graag melden bij de groepsleerkracht.
Nieuws uit de voorschool
Vorige week hebben we van Uk&Puk het thema 'wat heb ik aan' afgesloten.
Kinderen mochten deze dag verkleed komen en we namen ook afscheid van juf Inez.
Aankomende weken gaan we aan de slag met het thema Lente en Pasen.
Kinderen gaan het bloeien van zaadjes ontdekken, leren verschillende boerderijdieren
kennen (groot en klein),
praten over bloemen en planten (kleuren) en we gaan natuurlijk eieren versieren en
verstoppen.
Ook zullen we het lokaal gezellig versieren met al ons knutselwerkjes.
Binnenkort hebben we kijkavond. Meer info hierover volgt nog.
We namen deze de week afscheid van Daphne.
Zij is 4 jaar geworden en we wensen haar heel veel plezier op de basisschool.

Groep 7/8 en de musical
Hallo allemaal!
Wij, leerlingen van groep 7 en 8, gaan dit schooljaar afsluiten met een topper van een
musical. De musical die wij hebben gekozen heet “Bende op de camping”. Om er een
spetterende show van te kunnen maken met een indrukwekkend decor, hebben wij
bepaalde materialen nodig. Op deze manier hopen we op jullie een beroep te kunnen
doen of jullie ons kunnen helpen bij het verzamelen van de volgende materialen:
(verhuis)dozen, twee dozen die zo groot zijn dat er iemand in past, grote witte doeken/
lakens die wij mogen verknippen/ verven, grote platen van stevig karton of hout, grote
stukken piepschuim, kleine simpele tentjes, een paar houten planken, houten bankje.
De materialen kunnen bij juf Alicia (maandag t/m woensdag) en bij juf Lotte (donderdag
en vrijdag) in groep 7 en 8 worden afgegeven.
Bij voorbaat dank!
Met vriendelijke groet,
De kinderen en juffen van groep 7 en 8
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