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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Voorleeskampioen
Onze voorleeskampioen is afgelopen woensdag in Gorredijk 3e van de 13 regionale finalisten
geworden tijdens de Friese finale.
Een fantastisch resultaat natuurlijk! Merijn van harte gefeliciteerd en voor iedereen weer een mooie
stimulans om een mooi boek te gaan lezen.

Sportdag
We kunnen terugkijken op een geslaagde sportdag. Het was frisjes, maar met een stralende zon en
fanatieke, sportieve kinderen die hun beste beentje voorzetten. Alle hulpouders/begeleiders
nogmaals hartelijk dank voor jullie hulp! Op de website staan foto’s van deze sportdag.
Margedag
Morgen 12 april hebben de leerlingen van groep 1 en 2 vrij.

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN
Groep 1 en groep 1 / 2
Op 12 april zijn de kinderen van groep 1 en 2 vrij i.v.m. een margedag.
Paaseieren zoeken
Op woensdag 17 april worden de kleuters om 8.30 uur bij de Zandvlakte gebracht voor het
paaseieren zoeken. We gaan van daaruit lopend terug naar school.
Groep 5
Afsluiting muziekproject groep 5
Dinsdagmiddag 16 april a.s. sluiten we in groep 5 het project met de blaasinstrumenten af.
Ouders, opa’s en oma’s van de kinderen uit groep 5 zijn deze middag van harte welkom bij het
optreden van deze kanjers.
Dit optreden zal plaatsvinden in het gymlokaal van 13.15 uur tot 14.00 uur.
Huiswerk
Groep 4
Spelling

blok 7

dinsdag 23 april

Route 8
Volgende week heeft groep 8 de eindtoets. Ook dit jaar gaan de kinderen weer de Route 8 toets
maken. Dit is een adaptieve toets die mooi aansluit bij het niveau van de leerling. We wensen de
leerlingen van groep 8 heel veel succes komende week!
Groep 7, Herdenking van de bevrijding van Appelscha
Vrijdag 12 april zijn de kinderen uit groep 7 van de Riemsloot en de Mandebrink aanwezig bij de
herdenking van de bevrijding van Appelscha. Nadat er een toespraak is geweest, zullen ook een
aantal kinderen een gedicht voordragen. Vervolgens worden er bloemen bij het monument gelegd.
De herdenking begint om 10.00 uur en rond 10.30 uur zal de ceremonie beëindigd worden.
Het monument van de Franse Para’s staat bij de sluis op de hoek bij de Vaart z.z. en de Bruggenlaan.
Ouders en andere belangstellenden mogen ook hierbij aanwezig zijn. Wij gaan hier met de kinderen
op de fiets naartoe. De kinderen moeten dus allemaal op de fiets naar school komen.

OV

Eieren zoeken!!!!
Hallo ouders,
Woensdag 17 april gaan wij met de kinderen naar de zandvlakte om paaseieren te zoeken.. Wie weet
ligt er ook ergens een gouden ei...
Groep 1 en 2 verwachten wij om half 9 bij de zandvlakte dus zij hoeven niet eerst naar school. Daar
staat iemand van de begeleiding. Zij gaan lopend weer terug naar school. Groep 3 t/m 8 gaan eerst
naar school en gaan met de leerkracht gedurende de ochtend ook naar de zandvlakte. Groep 3 t/m 6
lopen van school en naar school. Groep 7 en groep 8 gaan op de fiets!!! Kinderen nemen wel
gewoon hun pauzehap mee.
We gaan er een leuke ochtend van maken,
Met vriendelijke groeten,

de Oudervereniging
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