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Godsdienstig en Humanistisch Vormingsonderwijs
(GVO/HVO) Schooljaar 2017-2018
Het openbaar onderwijs kan uw kind het vrijwillige vak
godsdienstig of humanistisch vormingsonderwijs
(resp. GVO of HVO) aanbieden. Veel ouders
willen graag dat hun kinderen op school meer te weten
te komen over religies of levensbeschouwing.
De lessen GVO en HVO worden niet door onze eigen
groepsleerkrachten verzorgd, maar door speciaal
opgeleide vakdocenten van de betreffende GVOen HVO-organisaties.
In onze school kunnen wij het volgende bieden:
GVO: protestants-christelijk godsdienstonderwijs (PC),
deze lessen worden verzorgd door mevr. J. de Ruiter.
HVO: Humanistisch vormingsonderwijs (HVO), deze
lessen worden verzorgd door mevr. M. Visser.
Voorgaande jaren volgde groep 7 de GVO lessen en
groep 8 volgde de HVO lessen.
De ouders van groep 6 en 7 hebben voor het schooljaar
2017-2018 ook weer voor deze opzet gekozen.
Herhaalde oproep 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

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. Aanmelden kan via de mail.
Leerlingenraad
Er zijn al 2 vergaderingen geweest met de leerlingenraad.
De eerste vergadering was op 27 maart. Deze vergadering
stond in het teken hoe een leerlingenraad werkt. De
voorzitter (juf Geartsje) heeft uitgelegd wat de bedoeling
is. Tevens is er een notulist aangesteld. Bram Veldhuizen
heeft deze taak op zich genomen.
Er wordt vergaderd met een agenda en notulen. Heel
professioneel. De tweede vergadering was op 18 april.
Zo hebben we eerst geïnventariseerd wat er leeft onder
de kinderen. Het upgraden van het plein is een heel
belangrijk item. Heel veel suggesties zijn voorbij
gekomen. Het is nu tijd om hier een rangorde in aan te
brengen.
Maar ook zijn de schooltijden, tostidagen, luchtverfrissers
op de toiletten aan de orde geweest.
Enkele kinderen spraken uit dat zij zich heel erg speciaal
voelen. En speciaal, dat zijn deze kanjers ook.
De volgende vergadering is op 19 juni 2017.

Route 8
Groep 8 leerlingen hebben woensdag 19 april de
eindtoets gemaakt. We hebben hiervoor gebruik
gemaakt van Route 8.
Het was een digitale toets en nam 1 ochtend in
beslag. Na de meivakantie verwachten wij de
uitslag.
Alle groep 8 leerlingen hebben al het schooladvies
voor het voortgezet onderwijs gekregen. Mocht
blijken dat een score van een leerling hoger uitvalt
dan het schooladvies, dan kan het advies worden
bijgesteld. Omgekeerd kan niet. Is de toets door
een leerling teleurstellend gemaakt, dan wordt het
advies niet naar beneden bijgesteld.
Door het maken van een eindtoets kan school
worden vergeleken
met het landelijk
gemiddelde. De
verwachting is dat
wij niet beneden
de norm zullen
scoren.

Kaartenactie
Na de meivakantie op maandag 1 mei krijgen alle
leerlingen de kaarten mee die zij hebben gemaakt
om te verkopen.
In totaal krijgt iedereen 11 kaarten mee naar huis.
De kinderen verkopen de kaarten voor € 1,00 per
stuk. Op 12 mei is de verkoopactie afgelopen.
Op 15 mei nemen de leerlingen het geld en de
eventueel overgebleven kaarten weer mee naar
school.
(inleveren mag
natuurlijk ook
eerder, wanneer
alles al is
verkocht)
De overgebleven
kaarten worden
tijdens de Fancy
Fair verkocht.
De voorverkoop
van loten van de
Fancy Fair komt
hierdoor te
vervallen. Loten
kunt u op de
avond van de Fancy Fair zelf kopen.
Het is natuurlijk de bedoeling dat er zo veel
mogelijk kaarten worden verkocht. De opbrengst
gaat naar het opknappen van het plein.

Succes!

Herhaalde oproep
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
Koningsspelen
We hebben vandaag de Koningsspelen gehad. Alles stond
in het teken van bewegen. Groep 1 t/m 3 hadden een
spelletjes circuit en de groepen 4 t/m 8 speelden in teams
tegen elkaar bij verschillende teamsporten. Volleybal,
hockey, voetbal, trefbal etc.
Als afsluiting hebben we het Koningsontbijt opgediend als
lunch.
Het was een zeer geslaagd evenement. Het zonnetje had
wel een beetje beter zijn best mogen doen.
Alle ouders, alle leerlingen van
Terra, onder leiding van
Sietske Veenstra, die mee
hebben geholpen wil ik langs
deze weg hartelijk
bedanken.Zonder jullie hulp
geen Koningsspelen.
Voetbaltoernooi
Op 12 april heeft het schoolvoetbaltoernooi plaats
gevonden. Het weer werkte niet echt mee. Miezerig weer
en fris.
Maar alle teams hebben knettergoed hun best en we
hebben dan ook naar behoren gepresteerd. We zijn net
niet in de prijzen gevallen.
Onze speciale dank gaat uit naar Amar Metwali. Grote
broer van Iman en Omar. Hij heeft samen met meester
Hedzer de teams getraind en tijdens het toernooi een
team begeleid.

Oud papier
Vrijdag 12 mei 2017 wordt het oud papier weer
opgehaald. We willen aan de ouders van onderstaande
leerlingen vragen of zij ons willen helpen.
Salma, Mariam en Soufian Koudad

Amber Steenbergen
Noa Fortuin
Levi Tong
Rabia Fanoos
Lilyan Sasila
Maya Tabak
Bas en Carmen Vreugdenhil
Dalal en Faisal Almasharka

4-7
7-7
7- 7
10-7
11-7
12-7
14-7
19-7
21-7

Meester en juffendag
Rapporten mee naar huis
Musical groep 7/8
Oudergesprekken
Oudergesprekken
14.15 uur teamvergadering
Oud papier
Afscheid groep 8
12.00 uur vakantie t/m 3 september 2017

Prettige vakantie en tot
ziens op 1 mei

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 april, mei, juni en juli

24 - 4 t/m 28 - 4 meivakantie
1-5

Start kaartverkoop

5-5 vrije dag
8 -5
MR0-vergadering
9-5
maandsluiting groep 5/6
11-5
14.15 uur teamvergadering
12-5
luizencontrole
12-5
oud papier
16-5
praktisch verkeersexamen groep 8
17-5
schoolkorfbaltoernooi
17 en 18 -5 Juf Geartsje afwezig
19-5
Fancy Fair
22-5
14.15 uur teamvergadering

25-5 Hemelvaart vrij
26-5 Vrije dag
Maand juni is toetsmaand

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
19- 6
Leerlingenraad

De Fugelhelling houdt jaarlijks een open dag. Deze
keer valt de open dag op zaterdag 20 mei 2017 en
daarvoor willen wij uw allen van harte uitnodigen
om aanwezig te zijn.
De Fûgelhelling zamelt elk jaar geld in voor een goed
doel binnen de opvang. Dit jaar staat de open dag in
het teken van de fotowedstrijd die gehouden wordt.
Mensen kunnen voor €5,- twee foto’s opsturen. Uit
deze foto’s wordt een selectie gemaakt en deze
worden door de hele opvang gehangen tijdens de
open dag. Bezoekers kunnen hun favoriet kiezen en

uiteindelijk wordt er een winnaar bekend
gemaakt. Het opgehaalde geld willen wij
gebruiken voor nieuw materiaal voor de
educatie.

Kom als Marvel held, DC comic held of fantasie
held.
Je bent welkom vanaf 12.00 uur en de wedstrijd
start om 12.30 uur.

Stichting vogelasiel "De Fûgelhelling"
opvangcentrum voor inheemse vogels en
zoogdieren
De Feart 1
9247 CK Ureterp
T: 0512 514328
E: info@defugelhelling.nl
I: www.defugelhelling.nl

Aanmelden kun je je voor 10 mei 2017, door een
mailtje te sturen met je naam naar:
anjerdo@ziggo.nl

STRIPMANIFESTATIE LEEUWARDEN
HARMONIE 2 en 3 JUNI 2017
Doe mee aan de verkleedwedstrijd op 3 juni
2017 in stadschouwburg de Harmonie tijdens
de stripmanifestatie. Er zijn mooie prijzen te
winnen. Als je verkleed komt betaal je geen
entree kosten.
Je kunt daarnaast mee doen aan het tekenen
van een groot stripverhaal, een workshop, een
puzzelwedstrijd en het raden van tekenaars en
je laten schmincken.. Speel games en ontmoet
enkele Donald Duck tekenaars.

