begeleiders van de teams zijn juf Lidy en meester Hedzer.
De leerlingen uit de groepen 7 en 8 die niet meedoen,
gaan mee als supporter. De groepen 3 t/m 6 zijn gewoon
op school tot 14.00 uur.
Het toernooi vindt plaats op de voetbalvelden van FC
Wolvega.

Vol vertrouwen naar zelfstandigheid……
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www.dorpsschoolwolvega.nl

NIEUWSBRIEF
Schooljaar 2016-2017
Nummer 13 24 maart 2017
Eindtoets groep 8
Groep 8 doet mee aan de
eindtoets Route 8.
Dit is een digitale
eindtoets. De toets past
zich automatisch aan het
niveau van de leerling. De
toets wordt op 1 dag
afgenomen.
Alle leerlingen van groep 8 hebben al een voorlopig
schooladvies gekregen. Het resultaat van de toets
kan nog bepalend zijn voor het niveau. Mocht
blijken dat de eindtoets een hoger resultaat geeft
dan de voorlopige advisering, dan kan het advies
worden bijgesteld. Omgekeerd niet.
In eerste instantie was de eindtoets ingepland op 5
april. Het blijkt dat deze toets dan nog niet kan
worden afgenomen. De toets is verplaatst naar
donderdag 20 april.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar:
www.rout8.nl
Schoolvoetbal
Op woensdag 12 april vindt het schoolvoetbal
toernooi plaats. We doen met 2 teams mee. De

Grensrechters gezocht
We zoeken voor dit toernooi
nog een grensrechter. Hebt u
belangstelling voor deze functie,
dan kunt u dit doorgeven aan
meester Hedzer.

Korfbaltoernooi
Op 17 mei is het schoolkorfbaltoernooi. Dit vindt plaats in
Oosterwolde. We moeten 39 kinderen vervoeren. We
hebben 10 auto’s nodig. Kunt u rijden, geef u dan a.u.b.
op via de mail: info@dorpsschoolwolvega.nl
U mag u ook opgeven via juf Wilma of Lidy.
Oudergesprekken
Op 10 en 11 april zijn de oudergesprekken op verzoek.
School kan de behoefte hebben u uit te nodigen voor een
gesprek, maar u natuurlijk ook. Via de mail kunt u dit
kenbaar maken. Graag even aangeven welke dag en
tijdstip u het beste uitkomt.
info@dorpsschoolwolvega.nl
Fancy Fair
We zijn al druk bezig met de organisatie. De Fancy Fair
vindt plaats op vrijdag 19
mei van 17.30 tot 20.30
uur. Er zullen standjes zijn
waar u eten en drinken
kunt kopen.
We werken met
strippenkaarten. 1 kaart
kost € 5,00. Hiervoor heeft
u 10 strippen van € 0,50.
Wat kunt u allemaal
verwachten?
 Een schoonheidssalon voor de dames
 Online gamen
 Knuffelhoek met echte dieren
 Ponyrijden
 Optredens op het podium
 Springkussen
 Penalty schieten
 Verloting

We kunnen nog wel wat helpende handen
gebruiken op de avond zelf.
Tafels leren
In groep 4 zijn we begonnen met de keersommen.
We zijn bezig met de tafels 2, 5 en 10 te leren.
Het volgende staat in onze schoolgids.
Wij streven er naar dat aan het
eind van groep 4 de leerlingen
de tafels van 0 t/m 10 kennen.
Is dit niet het geval, dan is er
het risico dat leerlingen vast
kunnen lopen in groep 5.
Voor het aanleren van de tafels roepen wij de
hulp van ouders in.
Op de computer kunt u voor het aanleren van de
tafels handige tafelspelletjes vinden. Succes!

W4Kangoeroe2017
Afgelopen week hebben ruim 6 miljoen kinderen over de
hele wereld meegedaan aan de W4Kangoeroe2017
(WereldWijde WiskundeWedstrijd). Van de dorpsschool
hebben er 31! kinderen meegedaan. Er waren hele leuke,
maar ook hele moeilijke opgaven bij:
Groep 7/8. Peter gaat 5 dagen wandelen in de
bergen. Als hij aankomt op maandag begint hij
meteen aan zijn wandeltocht. De dagen daarna
wil hij elke dag 2 km verder lopen dan de dag
ervoor. De afstand die hij in totaal wil afleggen is
70 kilometer. Hoeveel kilometer moet hij op
donderdag lopen?

Certificaat Building Learning Power
Groep 5/6. Een winkel verkoopt ballonnen in
pakjes van 5, 10 of 25 stuks. Marius wil precies
70 ballonnen kopen. Wat is het kleinste aantal
pakjes waarmee dat lukt?
A.3 B. 4 C.5 D.6 E.7
Vanaf 26 maart kunt u online de vragen en antwoorden
bekijken. Eind april/ begin mei verwachten wij de uitslag.
Spannend!

Donderdag 16 maart hadden we een feestje. We
hebben het 3-jarige scholingstraject BLP, samen
met de Tuindorpschool, afgesloten. Iedereen heeft
een certificaat ontvangen. We zijn trots.
Mentoren opleiding
Om stagiaires te mogen begeleiden moet er binnen
de school een gecertificeerde mentor zijn. Hedzer
Dragstra heeft
deze training
voor onze
school gevolgd,
samen met
Carsten
Groenman.
Top heren,
gefeliciteerd.

Het praktisch verkeersexamen
Het praktisch verkeersexamen voor de bovenbouw is in
Wolvega op dinsdag 16 mei van 8.30 t/m 12.15 uur.
Wilt u hierbij assisteren? De commissie zoekt nl. nog
assistenten. Een assistent staat op de route op een
verdekte plek en observeert of de leerlingen het goed
doen.
Vóór 25 april kunt u zich opgeven bij:
De heer A.Bijlsma
Hoofdweg 76A
8486 GB OLDELAMER
Telefoon: 0561 – 499314 of 06-53965382
of per e-mail bijlsmaunited@ziggo.nl
Oud papier
Vrijdag 7 april 2017 wordt het oud papier weer
opgehaald. We willen aan de ouders van onderstaande
leerlingen vragen of zij ons willen helpen.
Jurg Meulman
Lars en Tygo Nijholt
Robin Siegersma
Mika Smale

Casey, Bowy en Luna Smink
Timo Veen
Sem en Bas Visser

2-6
Vrije dag
5-6
2de Pinksterdag vrij
6,7,8, en 9 -6 Avond4daagse
13-6
14.15 uur teamvergadering
16 -6
oud papier

Ryan, Nick en Dewi Vlasma
Dani de Boer

Kijkt u even op de site? Leuke
foto’s van het stemmen.

Rome Hof
Niet alleen de bovenstaande ouders zijn
welkom, elke ouder is welkom. Hoe meer
helpende handen, hoe eerder de klus is
geklaard.
Doet u mee, dan wordt u verwacht op de
verzamelplaats: parkeerterrein van F.C. Wolvega.
Tijdstip: 18.30 uur.
Na afloop is er altijd een gezellige nazit op
school met een hapje en een drankje. Wij danken u
bij voorbaat voor de medewerking.

Agenda maart, april, mei en juni
28-3 14.15 uur teamvergadering
30-3 Juf Geartsje training beeldcoaching
4-4
14.15 uur Teamvergadering
6-4
Theoretisch verkeersexamen groep 8
7-4
Luizencontrole
7-4
Oud papier
10-4 Oudergesprekken op verzoek
11-4 Oudergesprekken op verzoek
12-4 Schoolvoetbaltoernooi
13-4 ’s middags paaseieren zoeken groep 1
t/m 4
14-4 Goede Vrijdag (vrij)
17-4 2de paasdag (vrij)
19-4 14.15 uur Teamvergadering
20-4 Eindtoets groep 8
21-4 Koningsspelen/sportdag

24 - 4 t/m 28 - 4 meivakantie
1-5
5-5
9-5
11-5
12-5
12-5
16-5
17-5
19-5
22-5
25-5
26-5

Start kaartverkoop
vrije dag
maandsluiting groep 5/6
14.15 uur teamvergadering
luizencontrole
oud papier
praktisch verkeersexamen groep 8
schoolkorfbaltoernooi
Fancy Fair
14.15 uur teamvergadering
Hemelvaart vrij
Vrije dag

Maand juni is toetsmaand

Deze nieuwsbrief heeft
een bijlage. Een bijlage
“Kunst met een grote

K.”
Teamdag 17 maart
Wij hebben de teamdag afgesloten met een workshop
bonbon maken. Gezellig en erg lekker.

