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Van de directie:
Een lekker lang weekend met Goede vrijdag en
Pasen. De kinderen zijn op school voorbereid
door te zoeken naar en vinden van heerlijke
chocolade eieren! We wensen u alvast fijne
dagen!
De afgelopen week zijn
onze leerlingen druk bezig
geweest met het project
‘zwerfvuil’.
Ze hebben een hoop kennis
opgedaan over de
gevolgen van zwerfvuil,
hebben zelf opgeruimd en
hebben met restmaterialen
werkstukken gemaakt. Een leerzame week!
Daarnaast hebben op donderdag leerlingen
van groep 4, 5 en 6 skeelerles gekregen op de
skeelerbaan. Dit werd verzorgd door skeelerclub
‘Lindenoord’. Op 6 april zijn de leerlingen van
groep 7/8 aan de beurt.
Voetbaltoernooi
Op woensdag 11 april is het
schoolvoetbaltoernooi. Wij doen mee met een 7tal jongens en een 7-tal meisjes., bestaande uit
kinderen van groep 6, 7 & 8.
Er is al meerdere keren getraind op de velden bij
FC Wolvega. Op 11 april kunnen de kinderen wel
wat support gebruiken! Het toernooi begint om
13:00 u.!

Kangoeroe wedstrijd.
15 maart was de wereldwijde Kangoeroe
rekenwedstrijd. Wel 48 kinderen van de
Dorpsschool uit groep 5 t/m 8 hebben mee
gedaan. De wedstrijdformulieren zijn opgestuurd
en nu is het lange wachten op de
uitslag. Eind april kan juf Ingrid
online een blik werpen op de
tussentijdse score. De definitieve
uitslag en prijsuitreiking zal halverwege mei
plaatsvinden. Wordt vervolgd.
Tennisles groep 4 en 5.
Dinsdag 27 maart stond er een tennisles gepland.
Hierbij zouden de leerlingen tennisles krijgen op
de echte tennisbaan van Wolvega. Helaas leek de
weersvoorspelling slecht. Deze is hierom
verschoven naar dinsdagmiddag 3 april mits het
weer goed lijkt.
Update BlinkWereld.
Inmiddels zijn de groepen weer fris aan de slag
gegaan met nieuwe wereldoriëntatie thema's.
Zo is groep 3, 4 en 5 terug gedoken in de tijd en
leren zij van alles over vechtjassen, ridders en
jonkvrouwen en over oude en nieuwe spullen in
en rond huis. Ze gaan in de gemeenschapsruimte
een heus 'oude spullen museum' inrichten.
Groep 6 richt zich op 'uitvindingen'. Van
belangrijke uitvindingen in de geschiedenis tot de
nieuwste technische snufjes van de toekomst.
Tot slot is groep 7 en 8 op het moment het
thema 'Reis om de wereld' aan het afronden. Na
enkele weken onderzoek gaan zij de uitkomsten
aan elkaar presenteren.

Roken op/bij schoolplein
Deze week meldde zich een leerling bij de
directie met het verzoek wachtende ouders te
vragen niet te roken op (dat gebeurt gelukkig
niet) maar ook rondom het
schoolplein.
Een verzoek waar we maar al te
graag gehoor aan geven!

Sponsorloop
Maandag 16 april is de sponsorloop voor Unicef.
Het thema van dit jaar is ‘Kinderarbeid’ .
De kinderen die willen deelnemen zoeken een
aantal sponsoren en gaan dan op 16 april een uur
rennen of lopen.
Locatie: Sportpark Molenwiek-FC Wolvega.
Tijd: Van 19.00u. tot 20.00u.
Wist u dat?
 Het schoolplein pas vanaf 08:15
toegankelijk is, en er ook dan pas
pleinwacht is?
 De eerste schoolbel om 08:25 u. gaat en
dat daarvoor alleen de kinderen van
groep 1-2 eerder naar binnen mogen?
(en kinderen met speciale taken!)
 Het vrijdags “Wieltjes dag’ is en dat de
kinderen dan speelgoed (met wielen!)
mee mogen nemen om er tijdens de
pauzes mee te spelen?
Agenda maart/april
(zie ook website)
30-03 Goede Vrijdag/geen school
01-04 2e Paasdag/geen school
09-04 Groepsoptreden groep 1/ 2
11-04 Schoolvoetbaltoernooi
16-04 19.00 - 20.00 uur Unicef Sponsorloop.
20-04 Oud papier
Koningsspelen.
23-04 Oudergesprekken op verzoek.
19.30 uur Vergadering Oudervereniging.
24-04 Oudergesprekken op verzoek.
27-04 Koningsdag, start van de meivakantie
t/m 11 mei 2018.

