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Contactmoment
Op 23 en 24 april heeft de school tijd gepland
voor oudergesprekken ‘op verzoek’. U kunt via
info@dorpsschool.nl aangeven of u van dat
moment gebruik wilt maken. Via de
groepsleerkracht ontvangt u dan een uitnodiging.

De meisjes speelden met veel passie en
spelvreugde maar dat was niet genoeg om de
finaleronde te bereiken. Toch lieten ze zien dat
voetballen leuk is!

Natuurlijk zal de schoolgroepsleerkracht contact
met u opnemen indien er voor ons daartoe
aanleiding is.

Het jongens 7-tal haalde wel de finaleronde en
won in een spannende finale van ‘t Holtpad met
1-0. Geweldig gedaan! De jongens mogen zich nu
met meer kampioenen meten, op woensdag 16
mei zijn de provinciale kampioenschappen.

Koningsspelen 2018
Vrijdag 20 april organiseert school weer de
Koningsspelen. Deze spelen worden gehouden
op de voetbalvelden van FC Wolvega.
Wij vragen u om de kinderen tussen 8.30 uur en
8.40 uur op de sportvelden te brengen, zodat we
om 8.45 uur gezamenlijk kunnen starten met het
lied van de koningsspelen. Na het lied starten we
met de spelen.
Groep 1 t/ m 3:
Deze groepen sluiten om 10.45 de spelen af met
een Koningslunch. De kinderen kunnen om 11:00
u. gehaald worden vanaf het sportterrein.
Groep 4 t/m 8:
Deze groepen sluiten om 11.30 u. de spelen af
met een Koningslunch en eindigen om ongeveer
12.00 uur.
Schoolvoetbaltoernooi
Op woensdag 12 april deden twee teams van de
Dorpsschool Wolvega mee met het jaarlijkse
schoolvoetbaltoernooi. Een jongens- en een
meisjesteam (7-tallen) hebben de school daarbij
prima vertegenwoordigd! De school is trots op de
prestaties van onze leerlingen.

Einde schoolfruit
Volgende week is de laatste week dat we gebruik
kunnen maken van het project Schoolfruit.
Hoewel we in het kader van gezonde voeding
natuurlijk erg blij waren met de wekelijkse
fruitbezorging, is verlenging van het project
(financieel) niet mogelijk.
Vanaf 23 april kan dus
weer fruit meegenomen
worden naar school!

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.
Schoolkorfbaltoernooi

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.
Agenda maart/april
(zie ook website)
16-04 19.00 - 20.00 uur Unicef Sponsorloop.
20-04 Oud papier
Koningsspelen
-

groep 1 t/m 3 tot 11:00 u.
groep 4 t/m 8 tot 12:00 u.

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.
Woensdag 16 mei doen wij weer mee aan het
schoolkorfbaltoernooi.
Wij zijn op dan ook weer op zoek naar ouders die
ons willen vervoeren naar Noordwolde.
Omdat de leerlingen die niet mee doen gewoon
les hebben, zijn wij als team niet in staat om een
groepje te coachen en te vervoeren…. Welke
ouder zou het leuk vinden om een team te
coachen? Of misschien kent u iemand die dit wel
zou willen doen….
Kortom, wij hebben uw hulp nodig…….
Vervoer en/of coachen
Wij horen graag van u. U
mag reageren op deze mail,
maar u mag ook een briefje
meegeven aan uw kind (
inleveren bij juf Wilma of juf Lidy). Hierin dan
aangeven of u wilt rijden of coachen (of beide)
Oud papier
Op 20 april wordt er weer oud papier gehaald, de
volgende ouders zijn daarvoor ingeroosterd:
Nick en Dewi Vlasma
Davey Zuurveld
Dani de Boer
Rome Hof
Salma, Maruyam en Soufian Koudad
Amber Steenbergen
Rabia Fanoos
Lilyan Sasila
Dana Tarshhane
Maya Tabak

EXTERN BERICHT:
Beeld KREKEL gerepareerd!
Al een hele tijd had De Krekel, het kunstwerk op
het schoolplein van de Dorpsschool aan de
Pieterslaan in Wolvega maar één spriet. Op
vrijdagmorgen heeft Anne de Jong van
Siersmederij Oldeberkoop de verloren spiet weer
geplaatst. Op een of andere manier was een van
de sprieten van het dier verdwenen. Het weer
compleet maken was een initiatief van de
Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen in
Wolvega.

Dit beeld heeft eerder gestaan bij de
kleuterschool De Krekel die stond aan de Van
Nijmegen Schonegevelstraat en was geschonken
door het Nut dat de Nutskleuterscholen in de
vorige eeuw oprichtte. In 1983 werd de
kleuterschool De Krekel geïntegreerd in het
basisonderwijs van de Dorpsschool en ging het
beeld daar ook naar toe.
(Foto: Lenus van der Broek)

