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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Paaseieren zoeken
De OV heeft gister voor de kinderen weer een zeer geslaagde ochtend verzorgd op De Kale duinen.
Alle groepen konden daar eieren zoeken en natuurlijk was er ook een gouden ei verstopt. Het was
zeer geslaagd en we willen de OV dan ook hartelijk bedanken voor het organiseren van deze
activiteit.
Muziekproject groep 5
Afgelopen dinsdagmiddag heeft groep 5 een presentatie gegeven aan hun ouders, opa’s en oma’s en
de kinderen van school, om te laten horen wat ze in de afgelopen weken hebben geleerd op hun
blaasinstrumenten. Knap gedaan allemaal!
Eindtoets
Afgelopen dinsdag hebben de leerlingen uit groep 8 de Eindtoets gemaakt van Route 8. Knap hoe de
leerlingen de hele dag hun focus konden houden. Binnenkort verwachten wij de uitslag en die zullen
wij ook in het RSN vermelden. Voor groep 8 is nu het eind van deze basisschooltijd in zicht en wordt
er uitgekeken naar het kamp en de musical.

Schoolkorfbaltoernooi
Het schoolkorfbaltoernooi vindt dit jaar plaats op woensdagmiddag 22 mei in Donkerbroek.
Er wordt in alle groepen met 4-tallen gespeeld. Daarom zullen er veel teams meedoen en
hebben we veel begeleiding nodig.
Groep 4 speelt van 13:00 uur tot 15:00 uur, prijsuitreiking om 15:20 uur.
De groepen 5,6,7 en 8 spelen van 15:00 uur tot 17:00 uur, prijsuitreiking om 17:15 uur.
Per 4 teams moet er een scheidsrechter opgegeven worden, dit houdt in dat bij een opgave
van 1 t/m 4 teams de school 1 scheidsrechter moet leveren, bij een opgave van 5 t/m 8
teams 2 scheidsrechters moet leveren, enz.
Meer teams betekent dus: meer begeleiding, meer chauffeurs en meer scheidsrechters
nodig. Om met het gewenste aantal teams mee te kunnen doen, hebben we uw hulp nodig!

Kunt u rijden, begeleiden of fluiten, wilt u dit per email doorgeven aan juf Sientje?
s.buiten@obsderiemsloot.nl
Wilt u de naam van uw kind en de groep waarin uw kind zit er even bij vermelden?
Bij voorbaat dank voor uw medewerking!
NB Het kan zijn dat u niet bij uw kind ingedeeld wordt, we proberen dit natuurlijk wel zoveel
mogelijk.

Fijn Paasweekend
Namens het hele team wensen wij iedereen een gezellig Paasweekend en we zien elkaar weer
dinsdag 23 april.

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN
Groep 1 en groep 1/ 2
Het gebeurt wel eens dat kinderen reservekleding van school aan krijgen, omdat hun eigen kleding
nat of vies is geworden. Onze voorraad reservekleding is aardig geslonken, we hebben het idee dat
we nog niet alles terug hebben gekregen. Zou u thuis nog eens even willen kijken of er misschien nog
kleding van school ligt?
Ook ‘nieuwe’ reservekleding is welkom, zowel voor jongens als voor meisjes. We kunnen nog wel
broeken (kort en lang), onderbroeken, sokken en leggings gebruiken. Alvast bedankt!
Groep 1 / 2
Op maandagmiddag 6 mei gaan wij op natuurexcursie naar het Fochtelooerveen.
Wilt u op die dag uw kind laarzen meegeven? Dit geldt alleen voor groep 1/ 2.
Groep 3/ 4
De afgelopen weken is er weer heerlijk gekookt, zijn de kinderen bezig geweest met knutselen en zijn
er de mooiste bouwwerken getimmerd. We willen hierbij alle ouders die hebben geholpen hartelijk
bedanken.

Huiswerk
Groep 4
Spelling

blok 7

dinsdag 23 april

blok 6

donderdag 9 mei

thema 2

donderdag 9 mei

Groep 5
Spelling

Groep 6
Aardrijkskunde

Groep 8
Even een update vanuit de groep. Afgelopen periode hebben we hard geoefend voor de eindtoets en
dinsdag jl. heeft iedereen de Route8 toets gemaakt. Het lukte ons de toets in één dag af te ronden,
waarna we op woensdag konden ontspannen met oefenen van de musical en eieren zoeken op de
zandvlakte. Volgende week staat het schoolkamp op het programma. De voorbereidingen worden
getroffen en we kijken er enorm naar uit. Daarna kunnen we genieten van een welverdiende
meivakantie. Na die vakantie wordt het vizier op de musical en de stap naar het VO gericht .

EXTERNEN
Zie bijlage

April-mei
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

19

Zaterdag

Zondag

20

21

28

Goede Vrijdag

22

23

24

25

26

27

2E Paasdag

Schoolkamp
groep 8

Schoolkamp
groep 8

Schoolkamp
groep 7 en 8

Schoolkamp groep 7

Start Meivakantie

Op wielen

29

30

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Mariska deze
week afwezig,
Mirjam
vervangt.

Veerkieker groep
2 op school

Luizencontrole

Groep 7 en 8
activiteit van de
bibliotheek

Oudheidkamer

16

17

18

19

Veerkieker groep
3

Drones in groep 8
door studenten
Friesland College

24

25

26

groep 5

Groep 4
Veerkieker
Groep 2
Veerkieker
13

14

MR
vergadering

Yvonne afwezig
ivm cursus Karin
vervangt

20

21

22

23

Groep 3
Veerkieker

Jeanette afwezig
i.v.m.
tweedaagse

Jeanette afwezig
i.v.m.
tweedaagse

Schoolkorfbaltoer
nooi groep 4 t/m
8

Schoolreisje
groep 1 en 2

Groep 7
verkeersexamen
praktijk

15

