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Eindtoets groep 8
Groep 8 leerlingen hebben woensdag 19 april de
eindtoets gemaakt. We hebben hiervoor gebruik
gemaakt van Route 8.
Onze score is: 202,4
De ondergrens is 189,4
De bovengrens is 205,4
Groep 8 heeft dus fantastisch gescoord. Wij zijn
heel trots.
Naar aanleiding van deze eindtoets hebben twee
leerlingen nog een hoger uitstroomadvies
gekregen.

Avond4daagse
Op 6, 7, 8 en 9 juni vindt de Avond4daagse plaats. De
shirtjes worden dinsdag 6 juni uitgedeeld aan de
kinderen.
De begeleiding doet een eigen wit shirt aan!
Na de Avond4daagse moeten de shirtjes ongewassen
vóór woensdag 14 juni weer worden ingeleverd op
school. De Ouders van OV wassen de shirts.
De starttijden:
Dinsdag 6 t/m donderdag 8 juni
5 km 18.15 uur
10 km 18.00 uur
Vrijdag 9 juni
5 km 18.15 uur
10 km 18.15 uur
De groep 1 loopt ook mee vanaf de Molenwiek met de 5
km. Mocht het zo zijn dat uw kind nog niet zo ver kan
lopen, dan kunt u om 19.00 uur naar het Linde College
gaan. Dit moet u even doorgeven aan Sietske Veenstra,
tel: 0651650540, zodat de groep niet op u en uw kind
staat te wachten.
Er wordt vertrokken vanaf het sportpark " De Molenwiek"
aan de Kruistraat. Opstellen van de groepen vindt plaats
op het hoofdveld.
Zorg dat je op tijd bent, want wij kunnen niet wachten!
Attentie!!
Het meenemen van drinken kan, maar alleen door middel
van één flesje in de hand (géén rugtasjes). Bij extreme
warmte zal de Avond4daagsecommissie zorg dragen voor
water.
Er wordt soms heel wat afgesnoept tijdens de routes.
Eigenlijk is dit een beetje zonde van de mooie, sportieve
prestatie. Als deelnemers van te voren goed eten, zijn al
die snacks ook niet nodig.
Toch is het voor te stellen dat het toch wel lekker is om
iets te eten om onderweg de energie op peil te houden of
om gewoon even op te knabbelen. Vandaar dat de
begeleiding voor elke avond voor alle kinderen iets
meeneemt om te knabbelen.

Wij zijn zo trots als een pauw

Ook wordt er door de avond4daagse commissie op
het eind van de route wat uitgedeeld. De
leerlingen nemen dus niks mee!

Avondvierdaagse 2017 begeleiders:
5 km, 42 leerlingen
alle avonden starttijd 18.15 uur:
Vaste begeleiders elke avond zijn:
Annemarie Siegersma, Jannie de Jong, Sietske
Veenstra en Benjamin Bollen.
Per avond lopen de onderstaande personen mee:
Dinsdag 6 juni
Gerdie de Wit en Daniëlle van Belzen
Woensdag 7 juni
Sjoukje Jonker en Alexandra van Drogen
Donderdag 8 juni
Hilda de Boer- Jong en Meinie Huitema
Vrijdag 9 juni
Stefan Visser, Meinie Huitema, Gretha v.d. Velde
en Sjoukje Jonker, Danielle van Belzen
(ook groep 1 en groep 2, 9 leerlingen lopen dan
mee!)
10 km, 25 leerlingen
dinsdag t/m donderdag starttijd 18.00 uur en
vrijdag om 18.15 uur:
Vaste begeleiders elke avond:
Gonnie Smale, (Eric Smink) en Rob v.d. Berg
Per avond lopen de onderstaande personen mee:
Dinsdag 6 juni
Hilda de Boer-Jong en Martin Vlasma
Woensdag 7 juni
Ingrid Mulder en Jan Nijsingh (reserve Gerdie de
Wit)
Donderdag 8 juni
Jan Nijsingh en Marion de Vries
Vrijdag 9 juni
Alexandra van Drogen en Gerdie de Wit

Schoonmaakavond
Op maandag 17 juli is de schoonmaakavond.
Om het schooljaar fris te starten, vragen wij u ons te
helpen met schoonmaken.
Graag een emmer + schoonmaakdoek meenemen. Het
zou fijn zijn wanneer er wat extra stofzuigers
meegenomen worden.
We starten om 19.00 uur en
houden om 20.00 een
koffiebreak. Om 21.00 uur
ronden wij de avond af.
De Peuterspeelzaal houdt deze
avond ook de grote
schoonmaak.
Een schone leerplek is voor onze
kinderen van groot belang.
Fancy Fair
Wij hebben een zeer geslaagde Fancy Fair gehad. Netto
opbrengst ongeveer € 600,00. Dit bedrag wordt
gereserveerd voor de aanpak van ons schoolplein.We zijn
hier erg blij mee.
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor hun
bijdrage.
De Fancy Fair commissie.

Kangoeroe wedstrijd 2017
Dit jaar deed onze school voor het eerst mee met de
wereldwijde “kangoeroe reken wedstrijd”. Op donderdag
16 maart jongstleden gingen kinderen uit groep 5 t/m 8
de strijd met elkaar en landelijk niveau aan. Wie is de
beste rekenaar van de Dorpsschool Wolvega? Om de
strijd eerlijk te houden maakte groep 5/6 een andere test
dan groep 7/8. Een uur lang kon je in de wedstrijdruimte
een speld horen vallen en waren de kinderen in opperste
concentratie aan het rekenen en puzzelen.
En toen begon het lange wachten. De wedstrijd
organisatie had moeite met het verwerken van het groot
aantal deelnemers dit jaar. In Nederland deden er ruim
130.000 kinderen mee, wereldwijd deden er zelfs meer
dan 6 miljoen kinderen mee!
Half mei was het dan eindelijk zover. Er werd een grote
doos afgeleverd met de uitslagen. Per groep is er een
winnaar uit de bus gekomen. Deze winnaar kreeg een
prachtig spel cadeau. Degene met de hoogst aantal
punten kreeg zelfs nog een extra cadeau. En voor alle
deelnemers was er een kleine attentie.

De winnaars van onze school zijn:
Groep 5: Sara Azouz met 85 punten
Groep 6: Bas Visser met 60 punten
Groep 7: Mika Dragstra met 60 punten
Groep 8: Ryan Vlasma met 70 punten
Sara Azouz had in de test het meest aantal punten
gehaald van de gehele school!

ouders/verzorgers en de kinderen meedoet,
zodat u de schoolbibliotheek kunt aanvullen met
de nieuwste en leukste kinderboeken. Want
leesplezier begint op school én bij Bruna –
Nederlands grootste boekhandel bij u om de
hoek!
Medio september ontvangt u van Bruna een
pakket met promotiemateriaal voor de
Schoolbieb-actie. Dan kunt u starten met het
promoten van de actie in en om uw school.
Bent u enthousiast geworden en wilt u al eerder
starten met het promoten van de Schoolbiebactie? Of heeft u andere ideeën m.b.t. (leren)
lezen waarbij Bruna u zou kunnen helpen? Neem
dan contact op met uw lokale Bruna winkel, zij
denken graag met u mee!
Met vriendelijke groet,

Helaas zijn we niet in de top 10 van Nederland
beland en gaan we niet door naar de grote
landelijke finale. Maar flink oefenen en op naar
volgend jaar!
Lezen, lezen en nog eens lezen
School ontving het onderstaande bericht van de
Bruna winkel. Wij zijn erg enthousiast. Lezen is nl.
van levensbelang. Lezen is bij ons op school dan
ook een speerpunt.
Sparen voor boeken
Van 4 t/m 15 oktober 2017 is het weer
Kinderboekenweek. En dat wordt 'Gruwelijk
eng'! Bruna wil graag samen met u het lezen
stimuleren en dat begint bij kinderen. Daarom
organiseren we tijdens de Kinderboekenweek
onze jaarlijks terugkerende scholenactie: 'Sparen
voor je schoolbieb'. Een fantastische manier om
uw schoolbibliotheek uit te breiden. U kunt
namelijk sparen voor gratis boeken!
Hoe werkt 'Sparen voor je schoolbieb'?
Samen met de kinderen en ouders/verzorgers
kunt u kassabonnen sparen van kinderboeken,
gekocht bij Bruna tijdens de Kinderboekenweek.
De kassabonnen worden verzameld op school.
Aan het eind van de actieperiode wordt door
Bruna 20% van het totaalbedrag gesponsord in
de vorm van kinderboeken. Deze kunt u
uitzoeken bij uw lokale Bruna winkel.
Dat betekent: gratis nieuwe kinderboeken voor
uw schoolbieb!
Voorbereiding Schoolbieb-actie
Wij hopen dat u samen met de

Bruna BV
In september komen wij hierop terug.
Oud papier
Vrijdag 16 juni 2017 wordt het oud papier weer
opgehaald. We willen aan de ouders van onderstaande
leerlingen vragen of zij ons willen helpen.
Justin Veldhuizen
Diar Ifzaren
Sarah El-Khalaf
Delco Bakker
Jurjen en Rinse Maat
Ha-My Nguyen
Maya Tabak
Jessica Brandsma
Simone Huitema
Demi Keuning
Jens en Hidde Nijboer
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 juni en juli

Maand juni is toetsmaand
2-6
5-6

Vrije dag
2de Pinksterdag vrij

6,7,8, en 9 -6 Avond4daagse
13-6
14.15 uur teamvergadering
16 -6
oud papier
19- 6
Leerlingenraad
19-6
MR-vergadering
4-7
Meester en juffendag
7-7
Rapporten mee naar huis
7- 7
Musical groep 7/8
10-7
Oudergesprekken
11-7
Oudergesprekken
12-7
14.15 uur teamvergadering
14-7
Oud papier
17-7
Schoonmaakavond
19-7
Afscheid groep 8
21-7
12.00 uur vakantie t/m 3 september 2017

Prietpraat
Juf Dieuwke luncht op donderdagen bij de kleuters.
Juf Babs heeft dan haar pauze.
Juf Dieuwke heeft haar tas mee. Twee meiden, van
4 en 5 jaar oud, hebben ook een tas.
Wat zit er in jullie tassen? vraagt juf Dieuwke.
Beide meiden hebben een IPhone. En weet je hoe
die heet? Een IPhone 4.

