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AGENDA
10 apr
10 apr
11 apr
12 apr
13 apr
25 apr

Schoolreis
Voetbal meisjes VV Nieuw Roden
Voetbal jongens VV Gomos Norg
Girls Day
Afsluiting leesvirus Norg
Geraniumactie

TOETS- EN HUISWERKKALENDER
9 apr
Aardrijkskunde
VERJAARDAGEN
7 apr
8 apr
9 apr
9 apr
10 apr
11 apr
11 apr
12 apr

Juf Karin
Opa Henk
Lexie de Jager
Stan van Rijn
Imani Huizinga
Meester Bernd
Meester Bertjan
Frédérique Poster

Gr. 1/2 abc
Gr. 8
Gr. 8
Gr. 7
Gr. 5/6

Gr. 6a

Gr. 4
Gr. 5
Gr. 4

Gr. 1-2b

Excursie Kunstmenu groep 6a
In het teken van Kunstmenu/Erfgoed, gaat groep 6A donderdag 19 april een bezoek brengen aan de
borg Nienoord in Leek. Vorige week kregen we al bezoek van enkele voormalige bewoners: Anna van
Ewsum en haar man Georg Wilhelm von Inn- und Kniphausen en gisteren was er een gastles in de
klas.
Het bezoek over twee weken is van 9.00-10.30 uur. We zijn om 12.00 uur weer terug op school. De
gymles komt die ochtend te vervallen. Indien het weer het toelaat gaan we op de fiets. Als extra
begeleiding zoek ik nog twee ouders om mee te fietsen. Mochten de weersvooruitzichten
twijfelachtig zijn, dan laat ik de woensdag vooraf per e-mail weten hoe we verder handelen. Hopelijk
vinden we dan voldoende ouders stand-by om ons per auto te brengen.

Leesvirus
De afgelopen weken zijn de leerlingen van de groepen 5 en 6 bezig geweest met het Leesvirusproject. Elke week stond er een ander boek centraal en moesten de leerlingen op zoek gaan naar de
antwoorden op boek -en opzoekvragen. Bij sommige boeken maakten we een creatieve verwerking.
Op vrijdagmorgen 13 april worden we door de Bibliotheek uitgenodigd voor de afsluiting van het
Leesvirus in De Brinkhof in Norg.
We zijn van plan om met z'n allen op de fiets naar Norg te gaan, we vertrekken meteen om 8:30.
De kinderen moeten op vrijdag 13 april op de fiets naar school komen.
Zorgt u ervoor dat de fietsen in goede staat zijn voor de reis naar Norg?
We zoeken per groep een ouder die met ons mee wil fietsen. Graag melden bij de leerkracht van uw
kind.
Als het weer de 13e zo slecht is, dat fietsen niet gaat, dan zullen we vervoer met auto's zoeken. Is dit
het geval, dan zullen we dat woensdag 11 april in een mail sturen naar alle ouders van de groepen 5
en 6. Mocht u vrijdag 13 april beschikbaar zijn om te rijden, zou u dan stand-by kunnen staan?

Schoolbibliotheek
We zoeken nog dringend hulp voor de schoolbibliotheek op de maandagen en donderdagen. De
bibliotheek is deze dagen open van 10.45 tot 11.30 uur.
Wie kan ons hierbij helpen?

Girls Day 2018 voor de meiden van groep 7
Op donderdag 12 april gaan de meiden van groep 7 deelnemen aan Girls Day.
We gaan deze dag op visite bij Leenstra in Drachten en Schuilenburg in Eastermar.
De pauzehap en lunch worden daar verzorgd; de meiden hoeven dus geen eten en drinken mee te
nemen deze dag. We vertrekken rond 20 over 9 bij school. Het programma in Eastermar is om half 3
afgelopen waarna we weer richting Roden gaan. Mocht het verkeer tegen zitten, dan zijn we iets
later dan kwart over 3 weer terug bij school. Wat de meiden moeten
meenemen: een plastic tas voor de eigen schoenen; tijdens de rondleidingen en de activiteiten in de
fabriek dragen we veiligheidsschoenen.
De jongens volgen deze dag een ander programma op
school met meester Fred.

Boekenpret: nieuwe Boekenpret-ouders gevraagd
Om het voorlezen thuis te stimuleren krijgen alle kleuters en groep 3 leerlingen op de donderdag een
prentenboek of leesboek mee naar huis.
We zijn op zoek naar ouders die het leuk vinden om samen met deze kinderen een boek uit te zoeken
en het in/uitlenen te verwerken in de computer. Hiervoor wordt een schema gemaakt, zodat u
ongeveer 1 of 2 x per maand ingezet kan worden.
Op donderdag 19 april is er een inloopochtend in onze schoolbibliotheek, waar Nathalie Mijnheer
uitleg geeft over Boekenpret. U bent van harte welkom om langs te komen.

Schoolfruit
Aankomende week is de laatste week dat er op
school fruit en groente wordt aangeboden. De
kinderen krijgen komkommer, ananas en appels op
school. Hopelijk zullen ze ervan smullen!

