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BADMINTON CLINIC 9 FEBRUARI
Op vrijdag 9 februari krijgen groep 4 t/m 8 een
badminton clinic.
Voor deze leuke activiteit is het welk nodig dat de
kinderen hun gymkleding mee naar school
nemen!
STAKING 14 februari?
Woensdag 14 februari gaat het onderwijs weer
staken.
Het schoolteam van de Dorpsschool beraadt zich
nog over al dan niet deelnemen aan de staking.
Volgende week zullen wij u informeren over ons
standpunt.
KANGOEROE REKENWEDSTRIJD
Net als vorig jaar kunnen leerlingen van de
Dorpsschool Wolvega uit groep 5 t/m 8 weer
meedoen met de Grote Rekenwedstrijd van
W4Kangoeroe. Deze zal plaatsvinden op
donderdagmorgen 15 maart op school. Uit iedere
leerjaar rolt er na de wedstrijd een winnaar uit
de bus. Vorig jaar Kreeg iedere winnaar uit een
leerjaar een mooi spel. Iedere deelnemer krijgt
sowieso een leuke rekenaandenken.
Dit jaar is het extra groot feest want
W4Kangoeroe bestaat 25 jaar en zal onder de
deelnemende scholen 15 Beebots starterkits
verloten. Dankzij de bijdrage van de ouderraad
hoeven de leerlingen geen inschrijfgeld betalen.
En is de deelname voor hen gratis. Hier zijn wij
heel blij mee. We hopen dat veel leerlingen mee
willen doen. De leerlingen kunnen zich opgeven
tot vrijdag 9 februari.
Blink
Inmiddels zijn wij aan het vierde project
begonnen binnen BlinkWereld. De leerlingen zijn

goed gemotiveerd met de onderwerpen bezig. En
er ontstaan mooie presentaties,
samenwerkingsverbanden en wordt er veel
geleerd. Het is jammer dat door de beperkte ict
mogelijkheden we nog niet alles uit de methode
kunnen halen. Ook zijn er punten die wij als team
verder kunnen ontwikkelen. Toch zijn we blij met
het verloop van de invoering van de nieuwe
wereldoriëntatie methode. Op dit moment is de
onderbouw aan het leren over de Noord en
Zuidpool, Is de middenbouw op reis in de ruimte
en heeft de bovenbouw Van alles geleerd over
Aardse extremen.

GROEP 4
Tafels
De ouders van groep 4 hebben het wellicht al
gemerkt. De leerlingen zijn begonnen met het
aanleren van de tafels. Deze week kunnen de
leerlingen van groep 4 hun eerste tafelsticker
verdienen voor de tafel van 2. Als alle tafels
worden beheerst krijgen de leerlingen een heus
tafeldiploma. U kunt verwachten dat de
leerlingen regelmatig een oefenblad mee naar
huis krijgen. Het zou fijn zijn als u regelmatig met
uw kind de tafels wilt oefenen.

GROEP 1
Binnen onze groep hebben we de afgelopen
week proeven gedaan met ijs. Dit in het kader
van ons project: ALTIJD KOUD (noordpool,
Zuidpool).
De kinderen hebben hierbij de volgende
(reken)begrippen ervaringsgericht aangeboden
gekregen: warm - koud, zwaar - licht, drijven zinken, bevriezen en smelten.

bijeenkomst (buiten!) met een hapje en een
drankje.
De zakelijke ouderavond verliep prettig. Na een
toelichting/verantwoording van o.a. de voorzitter
en de penningmeester werden de jaarverslagen
goedgekeurd.
De interim-directeur meldde zijn tevredenheid
over de gang van zaken op school, o.a. de
ouderbetrokkenheid, maar meldde ook zijn zorg
over de afnemende betrokkenheid bij de oudpapieracties. Steeds minder helpende handen op
de oud-papieravonden zorgen voor extra
belasting voor de ‘vaste’ groep papierinzamelaars. Daarom deed hij een oproep aan
alle ouders om toch vooral de papieracties te
ondersteunen door te helpen het oudpapier
inzamelen!
Binnenkort zal het jaarverslag op de website
worden gepubliceerd.
OUD PAPIER 9 FEBRUARI
De volgende ouders worden verwacht bij de actie
van 9 februari a.s. op de verzamelplaats:
parkeerterrein van F.C. Wolvega. Tijdstip: 18.30 u
Aime Wierda
Ronisha Doran
Fatima en Halima Belkadi
Tygo Koen en Mikay Verschuuren
Britt Mulder
Dalal en Faisal Almasharka
Kimberly de Vries
Amir en Badr Aboulghazi
Yousuf en Quamar Kraad
Kane en Ciaran Berken

Hierbij is de vraag: wat smelt sneller, ijs met
knikkers erin of ijs met bolletjes zeepsop erin?
en het antwoord was…..even snel 😊

Na afloop is er altijd een gezellige nazit op school
met een hapje en een drankje. Wij danken u bij
voorbaat voor de medewerking.

ZAKELIJKE OUDERAVOND EN
VRIJWILLIGERSAVOND
Afgelopen vrijdagavond hield onze
oudervereniging niet alleen de zakelijke
ouderavond, ook werden later op de avond alle
vrijwilligers bedankt via een gezellige

Agenda februari
(zie ook website)
09-02
Portfolio mee
Oud papier
Badminton clinic groep 4 t/m 8
12 en 13-02
Oudergesprekken
14-02
MOGELIJK STAKING!!!!!
20-02
Vergadering oudervereniging
26 -02 t/m 4-03Voorjaarsvakantie

