Bijbelse verhalen

Week 14; maandag 3 april t/m vrijdag 7 april

Weekthema: “Met eigen ogen..”
Verhalen en lied: paasliturgie; van intocht in Jeruzalem t/m Emmasgangers

Week 15; maandag 10 april t/m vrijdag 14 april
Weekthema: “Met eigen ogen.. “
Verhalen en lied: vervolg paasliturgie

Week 16; maandag 17 april t/m vrijdag 21 april

Weekthema: “Kiezen”
Verhalen: 1 Koningen 16 t/m 18; Elia, Elia en Achab en Elia op de Karmel
Lied: Elia – AWN deel 2 - 9

Week 17; maandag 24 april t/m vrijdag 28 april
Meivakantie

Contactavonden
De contactavonden zijn weer achter de rug. De leerkrachten hebben de gesprekken als erg plezierig en
zinvol ervaren. Wij bedanken alle ouders voor hun komst en hun betrokkenheid bij de ontwikkeling van hun
kind(eren).
Gezondheidsspel
De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben o.l.v.
medewerkers van de GGD, deelgenomen aan
het gezondheidsspel. Op speelse wijze is er
gesproken en nagedacht over gezonde
voeding. Dit onderdeel was een vervolg op de
workshop “gezonde traktaties” waarover de
kinderen nadachten in het najaar van 2016.
Al met al erg leerzaam, gebracht op een
speelse manier.

Peutergymnastiek
De eerste peutergymnastiekles is maandag 3
april as. om 11.00 uur in het speellokaal.
Hartelijk welkom en neem gerust
“nieuwkomers”mee.

Grote rekendag

Woensdag 22 maart was de grote
rekendag. Rekenen in de meest
praktische vorm. Gewapend met potlood,
pen, papier, schaar, grote vellen papier en
veel goede moed gingen de leerlingen aan
het werk. De rekenopdracht moest
worden omgezet in praktisch handelen.
De bovenbouw creëerde, in groepen, de
mooiste plattegronden op schaal en zo
ontstond er zelf een bungalowpark. Dus
bent u nog op zoek naar een
vakantiewoning, vraag het de kinderen.
Zij weten er alles van.

Anglia
Het Anglia examen voor groep 8 is op donderdag 6 april. De kinderen mogen dan laten zien wat zij in 8 jaar
hebben opgestoken van de Engelse lessen van mevrouw Noordam en de leerkrachten. Zoals u weet is het een
officieel examen dat in Engeland wordt nagekeken. We wensen de kinderen veel succes. Zoals u misschien
heeft gehoord is mevrouw Noordam ziek en al een aantal weken niet op school om ons te ondersteunen. Wij
bedanken mevrouw Noordam voor haar inzet in de afgelopen jaren. De kans dat zij de Engelse lessen weer
oppakt is klein. Wij wensen haar beterschap en een voorspoedig herstel.
Ook de kinderen van groep 4 t/m 7 krijgen deze dag een Engelse toets aangeboden. Voor ons een moment
om te kijken of wij met het Engelstalig onderwijs op het goede spoor zitten. Voor de kinderen om te laten
zien wij zij hebben opgestoken van de Engelse lessen.
Paascrea

Vrijdagmiddag 7 april houden wij weer een paascrea. Ouderhulp is van harte welkom. Laat het ons in dat
geval even weten.
Kleuters vrij / peutermorgen

Vrijdag 7 april zijn de kleuters vrij van school. Voor de peuters is er weer een wenochtend. Alle kinderen
van 3 jaar die straks naar de basisschool gaan, mogen vrijblijvend een kijkje komen nemen op school van
08.45 uur tot 10.00 uur. Neem gerust ouders, die de school nog niet kennen, samen met hun peuter mee voor
een bezoekje.
Sport – demonstratielessen tennis

Dinsdagmorgen 11 april krijgen de kinderen van groep 3 t/m 5 tennisles tijdens de gymlessen. De lessen
worden verzorgd door leden van HLTC en vinden plaats in het Spaarbankbos. Wie weet hebben we
binnenkort weer nieuwe talenten in ons midden.

Woensdag 12 april is de beurt aan groep 6 t/m 8.
Schoolvoetbal
De maand april is weer de maand van het schoolvoetbaltoernooi; woensdag 12 april voor de jongens en
woensdag 19 meisjes april voor de meisjes. De wedstrijden zijn voor de kinderen van groep 6 t/m 8. Zodra
het wedstrijdprogramma binnen is, zullen wij het aan de kinderen uitreiken. Wij kunnen nu al melden dat de
wedstrijden om 14.30 uur beginnen, dit i.v.m. het continurooster van enkele deelnemende scholen. Wij gaan
er van uit dat de kinderen onderling voor vervoer zorgen. De wedstrijden vinden plaats op de sportvelden
van vv Ruinen. De shirts, broeken en kousen worden door de school verzorgd. Supporters welkom!

Paasbrodenactie
Ook dit jaar willen wij met de kinderen weer een paasbrodenactie organiseren. U heeft de kinderen
waarschijnlijk al aan de deur gehad. De opbrengst besteden wij voor de helft aan een goed doel en de
andere helft gebruiken wij om ons speelplein netjes en veilig te houden. In week 13, tot vrijdag 31 maart,
willen wij de bestellingen graag terug. Dinsdag 11 april worden de broden uitgeleverd. Doet u ook dit jaar
weer mee? Over het goede doel hoort u later meer.

Opmerking: wie van u wil ons dinsdagmiddag 11 april komen helpen om de broden in te pakken en te verdelen
onder de kinderen. Christine ten Hoor, al jaren “paasbroodmoeder” kan nog wel een beetje hulp gebruiken.
Wij beginnen met de verdeling om 13.00 uur. Houdt u er rekening mee dat de broden dinsdagmiddag mee
naar huis gaan?

Verkeersexamen
Het verkeersexamen voor groep 8 staat op het programma voor woensdag 5 april en dinsdag 11 april.

Woensdag 5 april is het schriftelijk examen. Op dinsdag 11 april gaan de kinderen op de fiets naar
Hoogeveen om het geleerde in de praktijk te laten zien. Veel succes allemaal.
Eindtoets
De eindtoets voor groep 8 staat op het programma op dinsdag 18 april en woensdag 19 april. Het

schooladvies is al aan de kinderen bekend gemaakt. De eindtoets is dan ook de afronding van het
basisschooltraject. Voor de school een mooi eikpunt om te zien hoe ver de kinderen met de leervorderingen
zijn gekomen. Wij wensen de kinderen veel succes.
Paasviering

Donderdag 13 april houden wij de paasviering in de Kruispuntkerk in Pesse. De dienst begint om 13.30 uur.
Na de dienst, waarvoor u van harte bent uitgenodigd, lopen wij met de kinderen terug naar school. Van daar
mag u uw kind meenemen naar huis. Dat zal waarschijnlijk iets eerder dan drie uur zijn. De andere kinderen,
die worden opgehaald, zijn gewoon om 15.00 uur vrij. Voor de allerkleinsten is er oppas geregeld. Zou u daar,
indien nodig, gebruik van willen maken? Een andere, wellicht overbodige vraag; zorgt u ervoor dat u tijdens
deze dienst niet via de mobiele telefoon bereikbaar bent?

Opmerking: u krijgt nog een uitnodiging om de dienst bij te wonen.
Vrije paasdagen
De vrije paasdagen zijn dit jaar van (Goede) vrijdag 14 april t/m maandag 17 april.

Typen
Het is weer gelukt. De ( meeste) kinderen van groep
7 en 8 hebben hun typediploma binnen. Na weken van
noeste arbeid, onder leiding van Ina Doorten, is het
resultaat daar. Een mooi hulpmiddel in deze digitale
wereld waar zij nog veel plezier aan zullen beleven.
Alle kinderen, en natuurlijk Ina, van harte
gefeliciteerd. Zelfs opa en oma zijn trots….
Meivakantie
De meivakantie ( in de maand april!) is dit jaar van

maandag 24 april t/m vrijdag 28 april

Sportdag
Wij hebben de sportdag dit jaar gepland op vrijdag
21 april, de dag van de Koningsspelen. De sportcommissie is druk bezig om het programma, voor alle groepen,
rond te maken. Via de sportcommissie wordt u verder geïnformeerd en gevraagd of u een paar helpende
handen vrij. heeft voor deze ochtend. In het middagprogramma gaan wij met de kinderen slagbal en
peanutbal spelen. We beginnen de dag met het, inmiddels al traditie geworden, koningsontbijt. Daarna is er
voldoende energie voor een sportieve dag.

Opmerking: donderdag 6 juli, organiseren wij voor de kinderen een speldag om het cursusjaar sportief af te
sluiten. Daarover later meer.
Dodenherdenking

Donderdag 4 mei is er weer de “herdenking der gevallenen”. Ook dit jaar is er gelegenheid om mee te lopen
in de groep naar de begraafplaats in Pesse. De stoet vertrekt om 19.45 uur vanaf het plein bij de
Voorhofkerk. Om 20.00 uur zal er dan 2 minuten stilte in acht worden genomen. Een paar kinderen, van de
beide basisscholen, zullen bloemen leggen en een eigen gemaakt gedicht voordragen.

Herdenking Spaarbankbos
De kinderen van groep 8 zullen op
vrijdagmiddag 21 april weer deelnemen aan de
herdenking bij het herdenkingsmonument in
het Spaarbankbos. Dit monument is door de
school en de kinderen geadopteerd. Dat houdt
in dat zij jaarlijks bij de
herdenkingsbijeenkomst aanwezig zullen zijn
en dat zij, in samenwerking met de rotaryclub
Hoogeveen, het onderhoud zullen doen. Deze
bijeenkomst is op vrijdagmiddag 21 april, de
laatste middag voor de meivakantie. Dit houdt
tevens in dat groep 8 niet zal deelnemen aan
het middagprogramma van de sportdag op
diezelfde dag.
Bevrijdingsdag
De kinderen zijn Bevrijdingsdag, vrijdag 5 mei, vrij van school.
MR / schoolcommissie
De eerstvolgende vergadering van de MR / schoolcommissie op maandag 8 mei.

Data:


Vrijdag 31 maart – inleveren lijsten voor paasbroden




Maandag 3 april – peutergymnastiek in het speellokaal om 11.00 uur; vrije inloop
Dinsdag 4 april - leerlingenraad



Woensdag 5 april – theoretisch verkeersexamen groep 8



Woensdag 5 april – dansles groep 5 voor Kunstmenu



Donderdag 6 april – Anglia examen voor groepen 4 t/m 8



Vrijdag 7 april – kleuters vrij van school; tevens peuterochtend



Vrijdagmiddag 7 april – crea middag over Pasen



Dinsdag 11 april – uitleveren paasbroden



Dinsdag 11 april – praktisch verkeersexamen groep 8 in Hoogeveen



Woensdag 12 april – schoolvoetbal voor jongens in Ruinen.



Donderdag 13 april – paasviering in Kruispuntkerk om 13.30 uur.



Vrijdag 14 april t/m maandag 17 april – vrije paasdagen



Dinsdag 18 april en woensdag 19 april – eindtoets groep 8



Woensdag 19 april – schoolvoetbal voor meisjes in Ruinen



Vrijdag 21 april – Koningsspelen / sportdag, inclusief ontbijt voor alle leerlingen



Vrijdag 21 april – herdenking bij geadopteerd monument in Spaarbankbos (groep 8)



Maandag 24 april t/m vrijdag 28 april – meivakantie



Maandag 1 mei – peutergymnastiek om 11.00 uur het speellokaal



Donderdag 4 mei – dodenherdenking begraafplaats Pesse om 20.00 uur



Vrijdag 5 mei – Bevrijdingsdag; kinderen vrij van school.



Maandag 8 mei – vergadering schoolcommissie / MR; 19.30 uur+

