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Welkom op school!
Afgelopen woensdag is Jiaying bij ons gestart in groep 5. We wensen Jiaying een fijne en leerzame
tijd toe bij ons op de Dorpsschool.
Pleincommissie
Leerlingen, teamleden en ouders van onze school en de peuterspeelzaal hebben de afgelopen
periode mee kunnen denken over wat we met ons schoolplein willen. Een klein groepje ouders en
teamleden van onze school en peuterspeelzaal gaan met de ideeën aan de slag. Op 2 april komen we
voor de eerste keer bijeen. Samen met een medewerker van ons bestuur gaan we dan kijken wat
haalbaar en mogelijk is en hoe we dat gaan realiseren. Wordt vervolgd!
Rookvrije generatie, rookvrije school
De leerlingenraad en de oudercommissie heeft ons gevraagd aandacht te hebben voor een rookvrije
schoolomgeving. Dat vinden wij een mooi initiatief! Zien roken, doet roken. Het gebouw, het plein en
onze ingang van het plein zijn geen rookplekken. Ook hierover zijn we met de gemeente in gesprek.
Binnenkort komt er een bordje bij de ingang van de school dat we op en rond onze school niet roken.
We vertrouwen erop dat alle ouders ons hierin ondersteunen.
Verkeer rondom school
Rondom school wordt er naar onze mening te hard gereden. Ook zijn de kruispunten
onoverzichtelijk. Ook de leerlingenraad en oudercommissie willen hier graag wat aan doen. Daarom
hebben we een brief gestuurd aan de gemeente. De gemeente vindt het mooi dat we samen dit
probleem oppakken en helpt ons graag. De gemeente gaat daarom de schoolzone markeren door het
woord ‘School’ in de weg te straten. Binnenkort komt er iemand van Veilig verkeer Nederland op
bezoek om met ons te praten met welke middelen zij ons kunnen ondersteunen. We kijken met ons
bestuur Comprix of we de ingangen van het plein kunnen verplaatsen naar een centrale en veilige
plek. Wordt vervolgd!
Schoonmaakavond
Gisteravond was onze tweede schoonmaakavond. Vaders, moeders en zelfs tantes hebben de school
weer helemaal schoon gemaakt. Top! Ook namens de kinderen veel dank voor jullie inzet!
Schoonmaakdag Wolvega
Morgen is het schoonmaakdag in Wolvega. Samen met de leerlingen van de andere scholen in
Wolvega gaan we ons dorp schoonmaken. Als Dorpsschool doen we dat in de eigen wijk en de
directe omgeving van onze school.
Praktijkles fietsersbond groep 8
Morgen komt de fietsersbond een praktijkles geven in groep 8. Alle leerlingen van groep 8 nemen

daarom morgen de fiets mee. De vrijwilligers nemen met de leerlingen de route door van het
praktijkexamen en gaan daarna met de leerlingen de route fietsen. Daarbij krijgen de leerlingen
uitleg t.a.v. de verkeersregels.
Pannenkoekendag
Volgende week vrijdag is onze pannenkoekendag. We hopen op veel opkomst. Hoe meer bakkers,
hoe beter. U kunt zich nog aanmelden! Denkt u aan de opgavestrook voor de ouderen die komen
eten? Alvast bedankt!
Gastles tennisvereniging
Op vrijdag 5 april geeft de tennisvereniging een gastles aan groep 3/4. De les is buiten op het
tennisveld. De kinderen kunnen hiervoor sportieve buitenkleding en sportschoenen gebruiken.
Schoolvoetbal
Op woensdag 10 april doet onze school mee met het schoolvoetbaltoernooi. De trainingen zijn
inmiddels in volle gang.
Koningsspelen
Op vrijdag 12 april zijn de koningsspelen. De Koningsspelen is onze jaarlijkse sportdag, die we samen
met veel andere kinderen in Nederland doen. Het evenement is altijd de laatste vrijdag voorafgaand
aan Koningsdag. U krijgt hierover een aparte informatiebrief van de commissie.
Paasfair
Donderdag 18 april is onze Paasfair (Dorpsschool en onze Peuterspeelzaal). Samen met de kinderraad
hebben we als doel gesteld om minimaal €1000,- in te zamelen voor een nieuw toestel op ons plein.
We hopen natuurlijk op veel meer, want een nieuw pleintoestel is erg duur. De leerlingen gaan de
komende 4 weken druk aan de slag met het knutselen van allerlei leuke dingen voor de verkoop.
Naast verkoop van spulletjes en eten, is er op de Paasfair van alles te doen en te beleven. Daar wil je
bij zijn! Iedereen is welkom, dus ook familie, buren, vrienden enzovoort.
We sluiten de Paasfair af met de traditionele verloting. Alle kinderen gaan de komende weken loten
verkopen. De kinderen krijgen morgen een lotenboekje mee naar huis. Een lotenboekje telt 10 loten.
Bij de lotenboekjes zit een begeleidende brief. We willen 1000 loten verkopen, dus het zou mooi zijn
als de kinderen meerdere boekjes verkopen. De lotenboekjes zijn verkrijgbaar bij Johannes.

Voor uw agenda
 22-03 Schoonmaakdag Wolvega
 22-03 Gastles fietsersbond groep 8
 02-04 Pleincommissie
 05-03 Tennisles groep 3/4
 10-04 Voetbaltoernooi
 12-04 Koningsspelen
 18-04 Paasfair
 19-04 Goede vrijdag; leerlingen vrij

De komende weken zijn jarig:
 30-03 Ziyad (gr.1)
 03-04 Sanne (7)
 05-04 juf Babs

Gezond eten is belangrijk
voor een goede
ontwikkeling. We vinden het
belangrijk dat er op school
gezond eten en drinken is
tijdens de pauzes, de lunch,
uitjes en bij het trakteren.
Graag uw aandacht hiervoor
bij de keuze van traktatie.
www.gezondtrakteren.nl
N.B.: informeer bij de
leerkrachten voor mogelijke
allergieën/diëten in de
groep.

