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KORFBAL
Zoals het nu lijkt hebben we
het vervoer en de begeleiding
van de korfbalgroepen rond
voor 16 mei.
Op de volgende ouders wordt
dan ook gerekend voor zowel
de begeleiding van de
groepen als het vervoeren van
de kinderen naar Noordwolde
en terug.
Hennie Bijzitter
Johan de Jong
Alexandra van Drogen Martin Vlasma
Hilda de Jong
Sietske Veenstra
Ingrid Mulder
Sjoukje Menger
Anna Holtrop
Pietje Niehaus
Wilma Baas
Maandag na de meivakantie krijgen de kinderen
de indelingen mee van de auto’s en de groepen
waarin ze zullen gaan spelen.
KONINGSDAG en VAKANTIE
Morgen, 27 april, vieren we
koningsdag en begint ook de
meivakantie.
Maandag 14 mei beginnen we
weer om 08:30 u. voor het
laatste gedeelte van het schooljaar!
We wensen iedereen fijne weken!
GEVONDEN KLEDING
In de gemeenschappelijke ruimte ligt in de eerste
week van de vakantie gevonden kleding.
Indien uw zoon/dochter iets mist…..
Aan het einde van de week worden de
kledingstukken weggegeven of naar een
kledingcontainer gebracht.

AVOND4DAAGSE
aanmelding en noodkreet
Als bijlage aan dit infobulletin hebben we een
brief van de oudervereniging meegestuurd.
De uiterste inleverdatum voor de aanmelding
(via het opgavestrookje) is 23 mei!
Ook zoekt de organisatie nog verkeersregelaars,
hieronder een noodkreet van hen:
‘Als alle scholen 3 verkeersregelaars zouden
leveren dan was er geen probleem
De Avond4daagse kan alleen doorgaan als er
voldoende verkeersregelaars zijn
We willen toch allemaal dat het veilig verloopt.
Tot op heden hebben zich nog maar weinig
aangemeld via de scholen.
Daarom graag deze mail met de
ouders communiceren.
Wij zien de aanmeldingen met vreugde tegemoet
!!!!’
R. van Zwieten
Coördinator Avond4daagse
Aanmelden kan via
info@dorpsschoolwolvega.nl

AGENDA
13 mei
14 mei
16 mei
18 mei
21 mei
25 mei
5 t/m 8 juni

Moederdag
Start school om 08:30 u.
Schoolkorfbal
Finaleronde schoolvoetbal
Luizencontrole
2e Pinksterdag (school gesloten)
Oud papier
Avond4daagse

BUILDING LEARNING POWER
In maart 2017 heeft het schoolteam een
scholing afgerond om Building Learning Power
om de kinderen op school het beste uit zichzelf
te laten halen.
BLP bereidt kinderen goed voor op een
onzekere toekomst. Tegenwoordig staan
scholen voor de uitdaging om niet alleen op te
leiden voor testresultaten, maar ook voor een
leven lang leren. Om succesvol te zijn in de
21ste eeuw, moeten leerlingen o.a. over de
volgende vaardigheden beschikken:
vasthoudend en vindingrijk zijn, fantasierijk en
logisch kunnen denken, zelfgedisciplineerd en
zelfbewust zijn, kunnen samenwerken en
leergierig zijn. Voor meer informatie verwijzen
we u naar de schoolgids (op onze website) of
naar www.buildinglearningpower.nl
Binnen de school is afgesproken dat we in alle
groepen in dezelfde periode met dezelfde
onderwerpen aan de slag gaan, met zgn.
leerspieren. Dat zijn er 4;
 Veerkracht (doorzettingsvermogen)
 Interactie (samenwerking)
 Reflectief vermogen (planning/herzien)
 Vindingrijkheid (vragen stellen)
Na de meivakantie beginnen we met de
leerspier Reflectief vermogen.
We geven in die periode extra aandacht aan de
dingen die kinderen gedaan of gemaakt hebben.
We stellen daarbij de vragen als:
 Wat heb je gedaan?
 Hoe heb je het gedaan en
 Wat vindt je er van?
 Ga je het een volgende keer anders
doen?
U kunt hier thuis ook extra aandacht aan geven.
Laat uw kind(eren) vertellen hoe ze iets gedaan
hebben (bijv. een klusje of een spelletje), of het
goed ging (wat wel , wat niet ) en of ze het
een volgende keer anders aan gaan pakken?

