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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Koningsspelen
Wat een fantastische sportdag hebben we gister beleefd! De zon scheen volop, de kinderen
waren super sportief en heerlijk aan het bewegen. Foto’s komen zo snel mogelijk op de site
te staan.
Alle ouders die hebben geholpen willen we graag hartelijk bedanken voor hun inzet en hulp!
Super. De sportdagcommissie natuurlijk ook bedankt voor de organisatie van deze zeer
geslaagde dag!

HVO/GVO
Op dit moment hebben we van alle kinderen uit groep 6 en 7 doorgekregen wat ze komend
schooljaar willen volgen. HVO of GVO.
Op dit moment zijn er 5 kinderen die GVO willen volgen. Dat is helaas te weinig om door te
laten gaan. Het dienstencentrum GVO-HVO geeft aan dat er minimaal 7 kinderen zich
moeten opgeven om de lessen te kunnen geven.
Mochten er nog kinderen zijn die willen switchen van HVO naar GVO dan mag dit
doorgegeven worden aan juf Jeanette. Mochten het aantal niet veranderen, dan kunnen de
GVO lessen komend schooljaar helaas niet doorgaan.
Route 8
We wensen alle jongens en meiden van groep 8 komende week heel veel succes toe met Route 8!

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN

Groep 1 en 2
Verboden voor moeders!
Binnenkort is het Moederdag. We zijn inmiddels in beide groepen gestart met de
voorbereidingen voor Moederdag. Om te zorgen dat het nog even een verrassing blijft, is het
dus tot aan moederdag verboden voor moeders in de lokalen van groep 1 en 2.
Groep 4
Huiswerk:

Tafel van 4

donderdag 26 april

Groep 5
Huiswerk:
Spelling

Dictee thema 6

donderdag 26 april

Provincie Noord-Holland

dinsdag 24 april

Groep 6
Huiswerk:
Topografie
Groep 8

EXTERNEN

Straatvoetbal 30 april 2018
Op 30 april organiseert Scala weer het voetbaltoernooi waar kinderen van 8 t/m 15 jaar aan
mee mogen doen. Zie ook de flyer in de bijlage.
Er wordt in 3 categorieën gespeeld:
8-10 jaar om 9.30 uur
11-12 jaar om 11.15 uur
13-15 jaar om 14.00 uur
Opgave kan tot 23 april ’18 via een whatsapp op 0683352000
Te vermelden bij aanmelding:
Aantal deelnemers + namen, naam begeleider + 06 en mailadres
Jongens of meisjesteam
Welke categorie
Geboortedatum deelnemers
Het vindt plaats op de nieuwe parkeerplek achter de Primera te Oosterwolde.

Rode Loper
Op 6 juni zal weer de rode loper gerend worden in Oosterwolde. Binnenkort ontvangen de
kinderen hiervoor een opgaveformulier.
Aan alle basisscholen in Ooststellingwerf,
Loopsportvereniging Invictus organiseert ieder jaar weer
de “Rodeloperloop”. Dit jaar weer op 6 juni 2018.
Om de kinderen hier goed op voor te bereiden heeft LSV Invictus het plan om
trainingsclinics te verzorgen in Oosterwolde, Oldeberkoop, Appelscha en Haulerwijk.
Deze clinics zullen worden verzorgd door gediplomeerde en ervaren Invictustrainers.
De clinics zullen, bij voldoende deelname, worden gehouden op woensdagmiddag
16 mei, aanvang 16.00 uur en de startplaatsen zijn:
Oldeberkoop
- ’t Koepelbos
Oosterwolde
- Bos bij Rikkingahof
Appelscha
- Bosberg
Haulerwijk
- ’t Blauwebos

Bij voorbaat onze dank voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
namens bestuur lsv Invictus
Jan Melles
secretaris LSV Invictus
t. 05165144123
m. 0652795472
e. lsvinvictus@gmail.com

GGD
In de bijlage namens de GGD informatie over de tekenbeet.

April-mei -juni 2018
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

23
Route 8 groep 8

24
Route 8 groep 8

25
Route 8 groep 8

26
Route 8 groep 8

27
Koningsdag

28

29

Groep 1 en 2 op
schoolreis Naturij

Start
Meivakantie

Contactavond
op inschrijving
30
Meivakantie

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

Hemelvaart

Kinderen vrij

14

15
MR vergadering

16
17
Tweedaagse
Tweedaagse
Jeanette afwezig Jeanette afwezig

18

19

20

21
2e Pinksterdag

22
Lucretia jarig
Groep 8 op
kamp
Verkeersproef
groep 7
29

23
Groep 8 op
kamp

25
Groep 7 op
kamp

26

27

02
Trouwdag
Bianca

03

28

Schoolkorfbal
toernooi
30
Panelouders

24
Groep 7 en 8 op
kamp

Op wielen
31
Bianca afwezig

01
Bianca
afwezig/Jelle
vervangt
Jeanette
afwezig i.v.m.
nascholing

