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Welkom
Nieuwe leerlingen op school
In groep 1: Ethan Molina en Robby Bosma
We hopen dat jullie het erg naar je zin gaan
hebben bij ons op school.
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Afsluiting project “Verkeer”
Op 21 maart hebben we ons project verkeer afgesloten met een leuke
verkeersquiz door en rondom de school heen.
We willen de werkgroep verkeer bedanken voor hun inzet bij de
organisatie en de uitvoering van dit project. Super gedaan!

Schoolreizen
De data voor de
schoolreizen zijn
inmiddels allemaal
bekend.
Hieronder volgt een
overzicht.

- Groep 1/2/3:
dinsdag 12 juni
- Groep 4/5/6:
dinsdag 3 juli
- Groep 7 en 8:
kamp op woensdag 11
t/m vrijdag 13 juli
Musical
De musical door groep
7 en 8 zal plaatsvinden
op vrijdag 29 juni.

Schoolvoetbal toernooi 2 teams
Op Goede Vrijdag 30 maart gaan wij mee doen aan
het Emmense Paasvoetbaltoernooi, op de velden van
sportclub Angelslo.
Wij doen mee met 2 teams, beide gemengde teams
van jongens en meiden.
We wensen jullie deze dag veel succes en plezier!
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Belangrijke data


Vrijdag 30-3:
- Goede Vrijdag
- Schoolvoetbaltoernooi



Zondag 1-4:
1e Paasdag



Maandag 2-4:
2e Paasdag



Dinsdag 3-4:
Brede School activiteit
“Star kids (5 t/m 8) van
15.30-17.00 uur



Donderdag 5-4:
- Theoretisch
verkeersexamen groep 7
- GMR

 Maandag 9-4:
Voorbeeldlessen muziek
(juf Tineke)

 Dinsdag 10-4:
- Groep 7 en 8 gaan naar
het Rijksmuseum samen
met obs de Viersprong
- Brede School activiteit
“Star kids (5 t/m 8) van
15.30-17.00 uur


Donderdag 12-4:
Fietskeuring groep 7 ter
voorbereiding op praktisch
verkeersexamen
(fietsen mee)



Maandag 16-4 t/m
maandag 23-4:
Entreetoets groep 7



Dinsdag 17-4 t/m
donderdag 19-4:
Centrale Eindtoets groep 8



Vrijdag 20-4:
- Sportdag groep 3/4/5
(bij school)
- Sportdag 6/7/8
(sportveld Klazienaveen)



Dinsdag 24-4:
Groep 5 afsluiting
‘Leesvirus’ van 09.0010.00 uur in bibliotheek
Klazienaveen

De Grote Rekendag: “De school als pakhuis”
Op 28 maart zijn alle groepen druk aan de slag geweest met allerlei
rekenopdrachten rondom het thema van de Grote Rekendag.
Er werd flink gepast, gemeten, geteld en gewogen.
Op een andere manier aan de slag met rekenen.

De ziekenboeg
Binnen het team zijn er momenteel 3 leerkrachten langdurig in de
ziektewet.
Juf Sylvia, juf Jitske en juf Anja zijn afwezig. Gelukkig hebben we
daar goede invallers voor: juf Kirsten, juf Cynthia en juf Sandra.
Bij juf Sylvia wordt er momenteel gekeken naar mogelijkheden
voor ander werk.
Juf Jitske mag inmiddels weer autorijden. Dat maakt haar weer
wat mobieler. Ze zal na de Pasen weer wat vaker op school
aanwezig zijn.
Juf Anja is geopereerd en zit met haar voet in het gips. We hopen
op een voorspoedig herstel.
Schoolfotograaf
Maandag 26 maart zijn de kinderen gefotografeerd door een
fotograaf van ColorKidsPhoto. In een ochtend waren alle kiekjes
gemaakt. Het verliep vlot en prettig.
Binnenkort krijgen de kinderen een kaart mee met inloggegevens,
zodat u de foto’s thuis kunt bekijken en bestellen.
Loskoppelen functie locatieleider en rol ib’er
Vanaf 5 april zal Hetty Boezen op de donderdagen de interne
begeleiding over gaan nemen van Sanne. Hiermee worden deze
beide taken losgekoppeld en zal er minder verwarring zijn bij de rol
van Sanne.
Hetty Boezen is momenteel locatieleider op de Dreef in EmmerCompascuum en is daarvoor ib’er geweest op de Lisdodde in
Emmen. Ze zal er tot aan de zomervakantie zijn. Volgend schooljaar
wordt de rol van ib’er structureel door iemand anders ingevuld.

Nieuws uit groep 3
Afgelopen periode was druk, maar gezellig. We hebben erg veel tijd
besteed aan het project Verkeer. Veel leerlingen hebben samen met
anderen een wegennet gemaakt en daar voertuigen en huizen bij
geknutseld, een enkeling wilde het liever alleen doen. Dat was natuurlijk
ook goed. Ook hebben de kinderen zelf een verkeersbord bedacht en
getekend en leuke kleurplaten gekleurd.
De werkgroep verkeer had ook veel georganiseerd. We begonnen al
met een prachtige voorstelling van het poppentheater Verkeersplaneet,
daar hebben de leerlingen o.a. geleerd waarom je niet mag appen en
telefoneren als je aan het rijden bent en waarom het belangrijk is dat je
een gordel draagt. Ook hebben de kinderen verkeersles gehad op ons
eigen verkeersplein met stoplichten en verkeersborden. En het
verkeersganzenbordspel werd ook nog gespeeld. Het was allemaal erg
leuk en leerzaam. Bezoek in de groep was er ook nog nl. van de
wijkagent, die stelde vragen en vertelde over verkeersregels, natuurlijk
werd de uitrusting van de agent ook nog even bekeken, dat was erg
interessant.
Er was een kijkmoment ter afsluiting, iedereen kon een route door de
school volgen en daarbij kijken naar het werk van de leerlingen, maar zij
konden ondertussen ook veel verkeersvragen beantwoorden en daar
waren ze allemaal erg fanatiek mee bezig. Buiten stonden nog de auto’s
van de Politie, Brandweer en Ambulance ook daar was veel
belangstelling voor.
Het was een heel leuk leerzaam project en het was een gezellige
afsluiting.
Wij hebben deze week ook nog een paasmandje gemaakt van een
ballon en papier-maché, want dit weekend is het alweer Pasen, daarom
gaan we vandaag ook nog eieren zoeken in het bosje, als het weer het
tenminste toelaat.
Voor iedereen een heel fijn Pasen en geniet van de extra vrije dagen!
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Belangrijke data
vervolg


- Dinsdag 24-4:
Groep 5 afsluiting
‘Leesvirus’ van
09.00-10.00 uur in
bibliotheek
Klazienaveen
- Brede School
activiteit “Star kids (5
t/m 8) van 15.3017.00 uur



Woensdag 25-4:
Gastspreker 4 mei
comité voor
groep 7 en 8



Donderdag 26-4:
Nieuwsbrief 9



Vrijdag 27-4:
Koningsdag



Vrijdag 27-4 t/m
zondag 13-5:
Meivakantie

Fijne Paasdagen gewenst!
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Hier is weer een berichtje van de Voorschool.
We hebben weer leuke, maar drukke weken achter de rug. We hebben gewerkt aan het thema Dit
ben ik. We hebben van onszelf een hele mooie tijger gemaakt. Wat zowel bij het thema Ssst, de
tijger slaapt paste en bij het thema ‘Dit ben ik’. Het zijn supermooie creaties geworden.
Op 12 maart hebben we genoten van de voorstelling Ssst, de tijger slaapt in de bibliotheek van
Klazienaveen. Het was erg gezellig en voor die tijd konden de ouders nog genieten van een kopje
koffie/thee en een koekje. Voor de kinderen was er lekkere ranja en ook een koekje.
In de weken daarna hebben we gewerkt aan het thema verkeer en hebben we een mooi
verkeerslicht geknutseld. Ook hebben we verschillende boekjes gelezen over het verkeer en het over
de kleuren van het verkeerslicht gepraat.
We hebben ook gewerkt aan het thema Pasen/Lente. We hebben paasmandjes gemaakt, placemats
en kuikens die uit het ei komen gemaakt en donderdag hebben we dan de afsluitingen met een
Paasbrunch op de voorschool. Voor die tijd kunnen we ook nog even sporten, want dan gaan we ook
nog even genieten van Peutersport in het gymlokaal. We gaan eieren zoeken.
In maart hebben we afscheid genomen van Ethan Molina en Robby Bosma, zij zijn vier jaar
geworden en zitten nu bij juf Stefanie in groep 1 en binnenkort mogen we Dylan Smit en Tess
Hemme bij ons in de groep begroeten. Welkom alvast Dylan en Tess! Heel veel plezier bij ons op de
voorschool en Ethan en Robby heel veel plezier op de basisschool.
Groetjes,
Alle peuters, Puk, Juf Henriette en Juf Brenda

