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Nr. 14, januari 2019
Pannenkoekendag
Afgelopen vrijdag hadden wij onze pannenkoekendag. Het was een groot succes! Fantastisch dat er
zoveel opa’s en oma’s, buren en andere kennissen van onze leerlingen naar ons
pannenkoekenrestaurant kwamen. Als school zijn we samen met onze leerlingen en ouders trots dat
deze ‘ouderen’ zo genoten hebben van de pannenkoeken en het bezoek. De reacties waren erg
positief.
Ouders en vrijwilligers bedankt!
De afgelopen weken hebben we weer allerlei activiteiten gedaan die we niet konden doen zonder de
hulp van ouders en vrijwilligers. Zij hielpen bijvoorbeeld bij de excursie naar het bos, voorbereiden
van de paasfair, het oud papier en natuurlijk de pannenkoekendag. Ontzettend veel ouders bakten
maar liefst 700 pannenkoeken! Geweldig! Namens team en leerlingen bedankt!
Oproep oud papier actie
We kunnen bij onze oud-papier acties vaak nog hulp gebruiken. In ongeveer twee uur halen we met
de vrachtwagen de straten in onze wijk leeg. Het is zo gebeurd en nog leuk en gezellig ook. Met deze
ophaalactie halen we heel veel geld op voor uw kinderen. Zonder kunnen we dus niet. Voor de
komende actie van 25 april kunt u zich bij Johannes aanmelden. We starten 18.30u.
Tostiweek
In de week van 8 tot 12 april mogen de kinderen weer tosti’s bakken. De kinderen moeten zelf
belegd brood met kaas en eventueel vleeswaren meenemen.
Schoolvoetbal
Volgende week woensdag is het schoolvoetbaltoernooi. De leerlingen van groep 7 en 8 gaan mee.
Alle leerlingen van groep 7 en 8 hebben daarom hun fiets nodig. Leerlingen die niet voetballen
supporteren hun klasgenoten. Om 14.00u zijn de leerlingen die niet voetballen vrij.
Koningspelen
Volgende week vrijdag 12 april zijn de jaarlijkse Koningsspelen. Ook dit jaar doen we dit op de
sportvelden van FC Wolvega. We starten om 8.45u. De leerlingen van groep 1 t/m 4 sporten tot
11.00u. Daarna zijn deze leerlingen vrij. De leerlingen van groep 5 t/m 8 sporten tot 12.00u. Daarna
zijn zij ook vrij. De leerlingen krijgen nog een briefje mee.
Schoolkorfbal
We zijn nog op zoek naar ouders die ons kunnen vervoeren naar het schoolkorfbaltoernooi op 15
mei. Ook zijn we nog op zoek naar enkele begeleiders voor een groepje. U kunt zich aanmelden bij juf
Wilma of juf Lidy. U mag ook gebruik maken van de schoolmail.

Paasfair en loten
Het team en een groep ouders zijn druk bezig met de voorbereidingen van onze Paasfair. Het gaat
erg leuk en gezellig worden. Er wordt gezorgd voor lekker eten en leuke activiteiten. De leerlingen
zijn inmiddels druk aan het knutselen om allerlei mooie dingen te verkopen. We gaan samen voor
een mooi bedrag. Hoe meer bezoekers er komen, hoe beter!

PAASFAIR: 18 APRIL 17.00u tot 20.00u
Heeft uw kind nog niet alle loten verkocht, dan willen wij graag de boekjes z.s.m. terug. Er zijn
leerlingen die nog meer loten kunnen en willen verkopen. Zij kunnen dan deze overgebleven loten
verkopen. We willen graag dat alle loten verkocht worden en dat gaat dan zeker lukken.
Oproep!
We zijn voor de paasfair nog op zoek naar:





Een (grote) poffertjespan/kraam
Een (grote) barbecue of bakplaat
Eén of twee ‘paddenstoelen’ voor krachtstroom
Marktkraam(pjes)

Groepsoptreden groep 1/2
het groepsoptreden van groep 1/2 is verplaats naar 25 en 27 juni van 11.00u tot 11.30u.
Project wonen
In groep 1/2 werken ze momenteel aan het project wonen. De kleuters zijn momenteel druk met het
metselen van huisjes. Erg leuk en leerzaam!

Voor uw agenda
 05-04 Groep 3/4 tennisles
 08-04 Leerlingenraad
 10-04 Schoolvoetbal groep 7 en 8
 12-04 Koningsspelen
 18-04 Paasfair (17u tot 20u)
 19-04 Goede vrijdag, start meivakantie
 05-05 Einde meivakantie
 06-05 Luizencontrole

De komende weken zijn jarig:
 05-04 juf Babs
 20-04 Mayka gr.5

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.

