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Groeten uit Bakkeveen!
Vandaag zijn de kinderen van groep 6 voor de tweede dag
op schoolkamp. Vanuit Bakkeveen hebben wij een hoop
positieve berichten ontvangen: lekker weer, gezellige
kinderen, goede begeleiding en een fantastisch kampvuur!

Beste digitaal componisten van Drenthe!
Zoals u heeft kunnen lezen in INFO #18, hebben de
leerlingen uit de groepen 6 en 7 meegedaan aan een
wedstrijd digitaal componeren. De ringtone van Mart,
Amber en Jolein is door de deskundige jury gekozen als
beste van de provincie. Landelijk zijn zij op een hele
verdienstelijke 6e plaats geëindigd. Zij zijn de winnaar van
een hele mooie luidspreker. De mensen in Midlaren
(schoolkamp) kunnen zich alvast bergen!

MR-vacature
Volgens het Rooster van Aftreden is voorzitter Marc Brink
aftredend. Hij is opnieuw verkiesbaar. Wilt u zich
tegenkandidaat stellen voor de MR? Stuur dan voor 18
juni 2018 een mail aan de verkiezingscommissie van de
MR. Dit kan naar Judith van Gemert, judke@gmx.net. De
verkiezingen gaan via een schriftelijke presentatie in de
INFO en stemming gaat via een stembus op school. De
zittingsperiode van een MR-lid is drie jaar. Indien er geen
tegenkandidaten zijn wordt Marc Brink opnieuw
benoemd.
Themafeest
Op vrijdag 22 juni is er groot feest op school voor iedereen
die belangstelling heeft. Noteert u deze datum vast op de
kalender? De themamarkt staat dit jaar in het teken van
‘Hawaii’. De school zal weer bruisen van de gezelligheid;
muziek, spelletjes, lekkere hapjes en drankjes,
gelegenheid om elkaar te ontmoeten etc. De opbrengst
van het schoolfeest komt dit jaar ten goede aan
spelmateriaal voor op het schoolplein.

Klik hier voor meer informatie over onze MR.
Voor meer informatie kan contact opgenomen worden
met Judith van Gemert, telefoon 06-20631069.
Enthousiaste fotografen gezocht!
Vanuit de OV zijn we op zoek naar (groot-)ouders die het
leuk vinden om foto's te maken tijdens activiteiten op
school. Je hoeft geen professional te zijn, maar een beetje
gevoel en ervaring is wel wenselijk. Op korte termijn gaat
het om de themamarkt op vrijdag 22 juni van 17.0020.00u en de eindmusical van groep 8 op donderdag 5 juli.
Lijkt het je leuk om op 1 van beide momenten hier een
bijdrage te leveren? Of heb je wel interesse, maar kun je
niet op deze data? Laat het ons weten, via
hadewig_bijsterveld@hotmail.com. Dan nemen we vanuit
de OV contact met je op om het verder af te stemmen.
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Open podium groep 7A
De talenten van groep 7 stonden afgelopen woensdag op
het podium. Zij vermaakten hier de omliggende groepen
en hun (groot)ouders. Goed gedaan allemaal!

Even voorstellen….
- Wij zijn de nieuwe verkeersouders.
- Wij zijn Sandra de Zwart, moeder van Kiran (5a) en Silke
(1a), Diana ten Broeke, moeder van Luca (5b) en Xavi (3)
en Andrea Hurley moeder van Thomas (5b).
- Wij gaan i.s.m. Veilig Verkeer Nederland leuke en
educatieve activiteiten organiseren voor alle groepen.
- Wij starten hiermee het volgende schooljaar.
- Wij staan open voor vragen en opmerkingen.
Wij hebben er zin in!

Cultuurmenu: Het EI
Het kakelverse stel Papageno en Papagena uit de
beroemde opera de Toverfluit van Mozart rende in het
rond als een kip zonder kop. Papageno, de vogelman, wil
even lekker ontspannen, maar dan heeft Papagena een
grote verrassing... De kinderen van de groepen 1 en 2
weten sinds gisteren wat deze grote verrassing is, zij zijn
namelijk naar De Dobbe geweest voor een voorstelling
van operagroep Dolleboelja over Het EI.

Oproep leerlingenraad: Boeken gezocht!
Beste ouders,
Gezocht: Leuke , spannende en grappige boeken van deze
tijd om de boekenkasten van school op te frissen.
Heeft u thuis nog kinderboeken die u niet meer gebruikt?
Wij zullen er heel blij mee zijn als u ze inlevert in de
voorbestemde bakken in het klokhuis onder het digibord.
Alvast bedankt
De leerlingenraad
In en uit de buurt

Cultuurmenu: Juliëtte de Wit op bezoek in groep 4a
Kinderboekenillustratrice Juliëtte de Wit, bekend van de
boeken van Spekkie en Sproet, was afgelopen donderdag
op bezoek in groep 4a. Geïnspireerd door de verhalen van
de kinderen maakte zij samen met Luna een fantastische
illustratie. Onder andere de ijsberen (linksonder) zijn
door Luna getekend.

Familiepark Nienoord kleurt KIKA-oranje
Op zaterdag 30 juni kleurt het Familiepark KiKa-oranje en
rennen de kinderen samen met Nieno in het oranje voor
kinderen met kanker.
Kinderen van 4 tot en met 12 jaar kunnen zich laten
sponsoren en meedoen aan de Nienorun van 1 of 2
kilometer door Familiepark Nienoord, langs en over de
speeltoestellen. De gehele opbrengst van het sponsorgeld
wordt geschonken aan KiKa.
Kinderen kunnen zich aanmelden op onze website en
ontvangen dan van ons een sponsorformulier.
Voor alle supporters en reguliere bezoekers hebben we
die dag een speciaal entreetarief van €3,50 exclusief
treinrit in plaats van €8,50. En als waardering voor de
enthousiaste renners en supporters zijn er in de middag
nog extra activiteiten, zoals een voorstelling van Circus
Santelli, een goochelshow, clowns en natuurlijk een
voorstelling van onze eigen Nieno. Alle kinderen die
deelnemen krijgen een leuke goodiebag en voor degenen
met het meeste sponsorgeld zijn er leuke prijzen.
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