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AGENDA 

30 mrt-2 apr Paasvakantie  

3 apr Onderwijsdag, kinderen vrij  

10 apr Schoolreis  Gr. 1/2 abc 

10 apr Voetbal meisjes VV Nieuw Roden Gr. 8 

11 apr Voetbal jongens VV Gomos Norg Gr. 8 

25 april Geraniumactie  

 
TOETS- EN HUISWERKKALENDER 

5 apr Geschiedenis, H3 Gr. 6a/b 

6 apr Aardrijkskunde + topo H4 Gr. 7 

 
VERJAARDAGEN 

30 mrt Sven Kersbergen  Gr. 7 

30 mrt Casper Labberton  Gr. 5 

31 mrt Metz Dijkmeijer  Gr. 7 

3 apr Julian de Vries  Gr. 5-6b 

3 apr Juf Renate  

6 apr Juf Yvette  
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Bijna Pasen 

Nog een paar dagen en het is Pasen. Dé tijd voor liefhebbers van eieren en chocolade. Elk jaar 

verstoppen ouders chocolade of echte gekleurde eieren in de tuin of als het regent in het huis 

zodat hun kroost zich een ongeluk zoekt naar de eieren. En zodra het laatste ei gevonden is, 

volgt dan uiteindelijk het paasontbijt. 

Pasen 

We hebben vandaag een hele leuke paasviering op school gehad. Het weer was ons goed gezind. De 

kleuters hadden veel plezier bij het paaseieren zoeken op het schoolplein. De paashaas heeft ze 

voorgelezen. 

                   

Ook bij het nootjes schieten genoten we van gezellige sfeer op het schoolplein en het Zuidenveld. We 

willen vooral de opa’s en oma’s bedanken, die in groten getale aanwezig waren voor het begeleiden 

van de groepjes. Deze hulp is noodzakelijk zodat we deze leuke traditie, ook in de toekomst, voort 

kunnen zetten. Uiteraard willen we ook de OV-leden bedanken voor hun geweldige inzet bij de 

paasviering!  

   

Aanmelden Koningsspelen 
Er zijn gelukkig al veel aanmeldingen om mee te helpen bij de Koningsspelen op 20 april. Voor de 
groepen 3 en 4  zijn er echter nog te weinig hulpouders. We hopen dat er nog meer aanmeldingen 
komen. 
 
 



Dansvoorstelling groep 7 / 8 
Op dinsdag 27 – 03 – 2018 is groep 7 / 8 naar een 
voorstelling geweest . 
We gingen eerst op de fiets naar de Tandem. Want daar was 
de voorstelling. 
Het begon grappig want een man deed gek. 
Het was superknap, want bij alles wat hij deed maakte hij de 
geluiden met zijn mond. 
Hij kon onder andere heel goed beatboxen en dansen. 
Er was ook nog een vrouw die kon heel goed tapdansen en 
was zangeres. 
De man kwam uit Guyana en de vrouw uit Canada. 
Samen reizen ze de hele wereld over met hun voorstellingen. 
Op het einde gingen we een eigen muziekje maken en 
mochten erop dansen. 
Dit was het einde. 
Groetjes Kirsten en Ciske uit groep 8. 
 

 
De Grote Rekendag  
Op woensdag 28 maart was het de 16de Grote Rekendag. We zijn de dag begonnen met een quiz 
waar alle groepen aan mee hebben gedaan. Juf José stelde de vragen via de intercom zodat alle 
groepen tegelijkertijd de vraag kregen en even veel tijd hadden om het antwoord op te schrijven. En 
wat was het spannend, nadat alle vragen gesteld waren kregen de kinderen 5 minuten om de 
antwoorden officieel in te leveren bij juf José. Daarna zijn de kinderen in kleine groepjes aan het 
werk gegaan met veel verschillende opdrachten.  Er werd vooral buiten de klas gewerkt en dat is 
natuurlijk wel even anders dan gewoon sommen maken in je boek. Nadat de opdrachten klaar waren 
was er nog de uitreiking van de Grote Rekendag quiz oorkonde voor de winnende groep. En de 
winnaars waren……… de kinderen van GROEP 7! 
 
 
Nog 5 dagen te gaan! 
Dit is het laatste weekend dat jullie nog geraniums kunnen 
verkopen. Je kunt nog de laatste huizen langs die niet thuis 
waren. Ik hoop dat er weer veel geraniums verkocht zijn.  
Vergeet NIET om op de formulieren aan te geven of je 
vader of moeder ook wil meehelpen met het bezorgen van 
de geraniums of het bezorgen van je eigen verkochte 
geraniums.  
Graag de formulieren UITERLIJK DONDERDAG 5 APRIL 
INLEVEREN!! 
 
 
 
Oproep noodpool invallers 
We zijn dankbaar voor het feit dat er al een aantal ouders met een onderwijsbevoegdheid zich 
hebben opgegeven voor onze eigen “noodpool”. Uiteraard hopen we dat we deze ouders nooit 
hoeven te benaderen en gewoon gebruik kunnen maken van de invallers van ons 
bemiddelingsbureau SLIM! 
 
 
 



Houdt u zich aan de snelheidslimiet?  
Een paar kilometer te hard rijden. We doen het allemaal wel eens. Soms 
onbewust. Bijvoorbeeld als we met het verkeer meerijden of als onze 
gedachten afdwalen. Maar soms rijden we ook bewust te hard. Zo’n 
overtreding lijkt onschuldig, maar kan al gauw ernstige gevolgen hebben. 
Zeker binnen de bebouwde kom, omdat daar vaak kwetsbare 
verkeersdeelnemers zoals kinderen op de weg zijn. Toch rijden de meeste mensen binnen de 
bebouwde kom 10 tot 15 km/uur te hard. Dat lijkt misschien niet veel, maar 10 kilometer te hard 
rijden, zorgt ervoor dat uw remweg 7 meter langer wordt! Om mensen te wijzen op de gevaren van 
(iets) te hard rijden, is er de landelijke campagne ‘Hou je aan de snelheidslimiet’. Misschien heeft u 
de campagneposters al wel in school zien hangen. De campagne roept weggebruikers op om 
regelmatig hun snelheid te checken. Zo rijden we nooit ongemerkt te hard. 
 
 
 
 
 
                 

 


