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Kalender
Week 14
2 april
3 april
4 april
5 april
5 april
5 april
Week 15
11 april
12 april

Vanuit de MR
De eerstvolgende MR vergadering staat gepland op
19 april om 19:00 uur.
2e Paasdag, vrij
15.30 uur bijeenkomst LeerKRACHT
voetbaltoernooi
De fotograaf komt
theoretisch verkeersexamen groep
7 en 8
vergadering verkeerssituatie
nieuwe school
kennismaking team Wilster
meester Bert ICT overleg
Appingedam Om 16.00 uur.

Groep 1/2
We hebben de
afgelopen
weken over de
kip gewerkt. De
kinderen
konden eieren
zoeken en
verkopen bij het
kippenhok.

Vanuit het managementteam
Beste ouders,
Afgelopen week heb ik overleg gehad met juf Els
Stoepker van obs de Wilster. We hebben een
programma gemaakt voor een kennismakinggesprek tussen beide teams. We beginnen met een
lunch en daarna gaan we elkaar informeren over
onze schooltijden, onze regels, waarbij zouden we
in de toekomst kunnen gaan samenwerken ed. Dit
alles met als achtergrond de samenwerking in het
nieuwe schoolgebouw. Zoals het nu lijkt start de
bouw in de derde week van mei.
Meester Paul is jarig op 3 april, zijn adres is
Kramerstraat 11, 9731 ML Groningen.
Nogmaals goede Paasdagen toegewenst,
Greetje Nomden
Aanwezigheid managementteam:
Week 14
Juf Greetje
di/do
Nomden
Juf Thea Enderlé
domo

In de bouwhoek werd een heus kippenhok
gemaakt door Derk en Jurre!

Week 15
di/do
ma/domo

Met: kippenladdertjes!
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We hebben spelletjes als je het niet wist moest je
verder tellen vanaf een getal dat je wel wist tot je
bij het ei was gekomen met de getallenlijn tot en
met 12: welk cijfer is verstopt achter het gekleurde
ei?

Komende dinsdag 3 april ben ik (juf Jolanda) weer
naar Drachten voor een studiedag.
Na de paasdagen gaan we werken over het
voorjaar.

Groep 3/4
Groep 3 en 4 wenst iedereen een vrolijk Pasen.

Groep 5/6
Woensdag 28 maart hebben we een tennis clinic
gehad. Dit was een groot succes en iedereen vond
het erg leuk. Donderdag 29 maart hebben we met
elkaar een paasviering gehad. Er zijn leuke spelletje
gespeeld en we hebben lekker gegeten. Groep 5 en
6 wenst iedereen een vrolijk Pasen.
We hebben het spel: plak maar vast gedaan met
een drama-les: als de muziek stopt, roept juf een
lichaamsdeel dat vastplakt aan de tafel of een
stoel. Daar moesten we erg bij lachen.
De letter' j 'en 'ee' zijn aan bod gekomen.
Groep 2 moest een plattegrond tekenen van een
verkeerssituatie:

Groep 7/8
Verkeersexamen groep 7 op 5 april.
Groep 7 doet dit jaar verkeersexamen. Vanaf nu
kunnen kinderen oefenexamens maken op
examen.vvn.nl/oefenen. Oefent u thuis nog eens
goed. Het praktisch fietsexamen zal zijn op 15 mei.
Zorgt u dat de fietsen dan in orde zijn. Op 5 april in
de ochtend mag iedereen zijn/haar fiets
meenemen en doen de leerlingen een eigen
controle. Eventuele gebreken kunnen dan nog
opgelost worden.
EHBO in groep 8
Groep 8 is begonnen aan de EHBO-lessen. Iedere
donderdag leren de kinderen van Atje en Mariska
over het menselijk lichaam en bijvoorbeeld
verbandjes leggen. Alle leerlingen hebben een
werkboekje en leerboek gekregen. Dit leerboek
moet na de lessen weer ingeleverd worden, dus
graag netjes houden! Elke donderdag moeten de
boeken mee naar school.
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Schoolvoetbal:
Schoolvoetbal vindt op 4 april plaats. De beide
teams zijn ingedeeld in Roodeschool. De meiden
worden begeleid door de vader van Annegreet en
de moeder van Kelly. Voor het jongensteam zijn
dat Spanjer en Klein-Haneveld.
Bezoek aan Westerbork op 19 april:
We vertrekken om 11:30uur en zullen rond
16:30uur weer terug bij school zijn. Ieder neemt
een eigen lunchpakketje mee.
Musical:
We hebben twee enthousiaste (en ervaren)
decorbouwers gevonden! De kinderen krijgen in de
meivakantie het tekstboekje mee naar huis om de
rollen te gaan leren.

@wicherzitsema
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