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Jaargang 25

Belangrijke data
17-18 april
20 april

Nieuwsbrief 16 april 2018

Eindtoets groep 8

25 april

Sportdag voor de groepen 5 t/m 8. Koningsspelen voor de groepen
1 t/m 4
Schoolreis groepen 1 en 2

27 april- 6 mei

Meivakantie

10 en 11 mei

Hemelvaart, alle leerlingen vrij

14 mei

Korfbal

16 mei

Safariteam

17 mei

Schoolreis groep 5 / schoolreis groep 6

21 mei

Tweede pinksterdag, alle leerlingen vrij

25 mei

Groepsshow groep 3 om 11.00 uur

7 en 8 juni

Schoolreis groep 7

18 juni

Spreekuur jeugdverpleegkundige

19 juni

Mr. vergadering

21 juni

Schoolreizen groepen 3 en 4

22 juni

Juffendag

27 juni

Peanutbal

28 juni

Schoolfotograaf

4 juli

Safariteam

5 juli

Oudergesprekken

9 juli

Oudergesprekken

12 juli

Musical voor groep 8

16 juli

Oudergesprekken

18 juli

Afscheid groep 8

21 juli

Start zomervakantie
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Datum
23 april
7 mei
9 mei
14 mei
15 mei
16 mei
17 mei
23 mei
25 mei
28 mei
1 juni
4 juni
11 juni
13 juni
25 juni
29 juni
9 juli
13 juli

Wie werkt voor wie
Nina werkt voor Mirjam
Nina werkt voor Marlou
Hennie werkt voor Mirjam
Nina werkt voor Annagep
Elize werkt voor Annagep
Elize werkt voor Annagep
Nina werkt voor Marga
Hennie werkt voor Mirjam
Elize werkt voor Marjolein
Nina werkt voor Mirjam
Elize werkt voor Marinka
Nina werkt voor Marinka
Nina werkt voor Marga
Hennie werkt voor Mirjam
Elize werkt voor Marga
Elize werkt voor Marjolein
Elize werkt voor Marga
Elize werkt voor Marinka

Inhoud
0 Afscheid Klaasje van Dijken
0 Verkeersexamen
0 Korfbaltoernooien
0 Koningsspelen groep 1 t/m 4
0 Herhaalde oproep voor de Rodermarktwagen
0 Schoolreis groepen 1 en 2
0 Schoolgruiten
0 Oproep tuinouders, opa’s/ oma’s
0 Schoolreizen
0 Circuit
Afscheid Klaasje van Dijken
Op 25 april neemt Klaasje van Dijken na jarenlange trouwe dienst afscheid van onze
school. Langs deze weg willen we Klaasje hartelijk bedanken voor haar jarenlange inzet
op en voor onze school. Ze gaat dan genieten van haar prépensioen. Alette Antoons komt
Klaasje vervangen. Zij zal op woensdag werkzaam zijn.
Verkeersexamen
Alle kinderen van groep 7 zijn geslaagd voor het verkeersexamen. Van harte gefeliciteerd
allemaal!
Korfbaltoernooien
Op maandag 14 (groepen 5 en 6) en dinsdag 15 mei (groepen 7 en 8) worden weer de
jaarlijkse korfbaltoernooien gehouden op de korfbalvelden
van k.v. Noordenveld van 18.00 uur tot 20.00 uur. Dit jaar
doen er maar liefst elf teams mee. Zes in de A-klasse en
vijf in de B-klasse. De leerlingen moeten zelf op de fiets of
onder begeleiding naar de velden. Om 17.45 uur worden
ze verwacht en rond 20.00 uur is het afgelopen. Wilt u zich
afmelden bij de groepsleerkracht als u uw kind vanaf de
velden meeneemt? Natuurlijk vinden we het met zoveel
teams leuk als u ons komt aanmoedigen.
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Koningsspelen groep 1 t/m 4
Vrijdag 20 april zijn de Koningsspelen. We beginnen met een ontbijt op school
dus de kinderen hoeven thuis niet eerst te ontbijten. Kinderen met een
voedselallergie vragen we om zelf een ontbijt mee te nemen. Vanaf
ongeveer 9.30 beginnen we met een spelletjescircuit, dit duurt tot ongeveer
11.00. Als u het leuk vindt om te komen kijken dan bent u van harte welkom.
De kinderen mogen in rood, wit, blauw en oranje gekleed naar school
komen.
Herhaalde oproep voor de Rodermarktwagen
Het kledingteam is nog op zoek naar kleding die te maken heeft met ons onderwerp
Halloween. Zijn er nog mensen die thuis iets hebben liggen wat we kunnen gebruiken
voor op de wagen. Het gaat om kleding voor zowel kinderen als volwassenen. Als je thuis
iets hebt liggen mogen er foto’s van die kleding gestuurd worden via de mail naar
monique_oskam@hotmail.com of via Whatsapp 06-10527898.
Ook zijn we alvast op zoek naar diverse materialen waarmee we al direct kunnen starten
met een aantal projecten. Wij zijn op zoek naar de volgende materialen:











40 melkflacons
26 keukenrollen
10 oude spijkerbroeken (volwassen maat)
2 schommelstoelen
13 Heksenhoeden
10 Bezemstelen
Oud tafeltje of klein kastje
6 zwembadnoodles
30 Oude fotolijsten
Potten/flessen met deksel/dop. Dit mag plastic en glas zijn. En in allerlei
formaten.

Deze materialen kunnen worden ingeleverd in de bak op het podium van de aula of in de
bak in de gang van het kleutergebouw. Alvast heel erg bedankt.
Schoolreis groepen 1 en 2
Woensdag 25 april gaan de groepen 1 en 2 op schoolreis naar Ballorig in Assen. De
kinderen worden tussen 08.15 uur en 08.30 uur op school verwacht in de eigen klas. We
lopen gezamenlijk naar de bus, die bij het hoofdgebouw staat. Om 14.00 uur zijn we
weer terug bij school. De kinderen hoeven geen fruittas mee te nemen, want ze krijgen
van ons eten en drinken. Wanneer uw kind medicatie nodig heeft, mag u dit meegeven
aan de juf. Wanneer u verwacht, dat uw kind verschoning nodig heeft mag u dit ook
meegeven in een tas aan de juf.
De kosten voor de schoolreis bedragen € 20,-. Wilt u, als u nog niet betaald heeft dit
bedrag zo spoedig mogelijk overmaken op rek.nr:NL 08 RABO 035.58.35.002 t.n.v.
Oudervereniging De Tandem ( onder vermelding van: naam leerling en groep)
Schoolgruiten
De kinderen krijgen dinsdag een verse augurk, woensdag een peer en donderdag een
sinaasappel. De kinderen hoeven voor de ochtendpauze geen eten mee te nemen. Dit is
de laatste week dat de kinderen schoolfruit krijgen. I.v.m. de sportdag en Koningsdag,
zijn de gruitdagen deze week veranderd.
Oproep tuinouders, opa’s/ oma’s
Op de vrijdagmiddagen werken de kinderen van de groepen 5, 6, 7 en 8 in circuitvorm in
onze schooltuin. We zijn hard op zoek naar ouders, of eventueel opa’s of oma’s die het
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leuk vinden om af en toe een uurtje te helpen en in de vakanties de plantjes in de kas
water willen geven. Wilt u hierbij helpen, dan kunt u dat doorgeven aan Agnes de Groot:
a.groot@obsdetandemroden.nl
Bericht van buiten
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