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Bijbelverhalen
Week 12: 16-20 maart 2020
Petrus begrijpt het niet, Matteüs 16:21-28
De verheerlijking op de berg, Matteüs 17:1-13
De vis met de munt, Matteüs 17:24-27
Week 13: 23-27 maart 2020
Vergeven, Matteüs 18:21-35
Jezus volgen, Matteüs 19:16-30
De intocht in Jeruzalem, Matteüs 21:1-11

Agenda
Maart:
13-3: Voorlezen in het
Drents
18-3: Nationale
Boomfeestdag
19-3: MR/OC-vergadering

PBS-regels van de week:

28-3: Oud papier

Komende weken staan de volgende ruimtes centraal:
Week 12: Klas: binnenkomen en weggaan
Week 13: Schoolplein
We leren hoe we ons op een veilige, verantwoordelijke en
respectvolle manier gedragen op het schoolplein en bij
het binnenkomen van en weggaan uit de klas.

Herhaling oproep schoolplein
Op 16 maart worden de nieuwe klimtoestellen geleverd voor ons
schoolplein. De dagen erna worden deze toestellen geplaatst. Voor
de toestellen geplaatst kunnen worden, moet er ruimte gemaakt
worden op het plein. Hiervoor willen we uw hulp inroepen. Op
zaterdag 14 maart willen we met zo veel mogelijk ouders het plein
klaar maken voor de plaatsing van de nieuwe toestellen. De tegels
moeten er (deels) uit, het duikelrek en klimrek moeten weggehaald
worden, de rubberen tegels verwijderd…
Er is genoeg te doen. Samen willen we er voor zorgen dat het
schoolplein weer aantrekkelijk wordt voor de kinderen, zodat de
kinderen weer volop kunnen bewegen en spelen. U komt toch ook?
We starten om 8.00 uur.
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April:
2-4: Leerlingenraad
6-4: Audit
7-4: Open dag
9-4: Paasviering, groep 3
t/m 8 zijn om 14.00 uur
vrij.
10-4 t/m 13-4:
Paasweekend, alle
kinderen zijn vrij
15-4/16-4: Eindtoets voor
groep 8
17-4: Koningsspelen
24-4: Voetbaltoermooi
groep 7/8
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Als de toestellen geplaatst zijn, dan doen we de verdere afwerking van het plein zelf. Tegels leggen, rand
plaatsten etc. Ook hiervoor hebben we hulp nodig. Of dit gelijk het weekend aansluitend op de plaatsing zal
zijn, kunnen we nu nog niet aangeven. Maar… mocht u goed tegels kunnen leggen of op andere manieren
willen helpen, geef dit dan door. Dan kunnen wij u benaderen wanneer we zover zijn.

Pasen
Onze Activiteiten Commissie organiseert dit jaar weer de eieractie. Dat houdt in dat de kinderen op 16 maart
een lijst mee krijgen waarmee ze langs familie en vrienden kunnen gaan om te vragen of iemand eieren via
school wil kopen. De kinderen hebben tot 25 maart de tijd om de lijst te vullen en nemen hem dan weer mee
naar school. Op 1 april gaan de eieren mee met de kinderen en kunnen ze uitgedeeld worden.
De Paasviering op school wordt gehouden op donderdag 9 april. Wij hebben besloten om deze dag te
werken met een continurooster. De kinderen van groep 3 t/m 8 blijven die dag op school eten en zijn om
14.00 uur vrij. De kinderen van groep 1 en 2 zijn gewoon om 12.00 uur vrij. Verdere informatie over de
invulling van de Paasviering voor de kinderen vindt u in de brief die als bijlage wordt meegezonden met
deze nieuwsbrief.

Nieuws van de opvang
Vorige week hebben we een lekker smoothie gemaakt. De ingrediënten waren aardbei, sinaasappel en nog
wat ander fruit en dit hebben wij toen gemixt met yoghurt. Mmmm…. Wij
hebben deze week nog even het thema winter, dus gaan we nog een
paar leuke dingen doen die te maken hebben met de winter. En dan
wordt het echt tijd voor de lente.

Nieuws uit de peutergroep
Wij zijn nog lekker bezig met het thema ‘eet smakelijk’. Wij hebben onze
eigen tuinkers gepland. Eerst hebben wij onze potjes mooi versierd met
stickers en daarna gingen we buiten de zaadjes planten. Ook hebben wij
lekkere koekjes gebakken. Ze waren heerlijk en nog mooi ook!

Nieuws van groep 1 en 2
Eén, twee, drie, vier, brandweervrouw, brandweerman.
Eén, twee, drie, vier, kom de brand is hier.
Pak nu vlug de waterspuit,
Spuit het vuur maar heel snel uit.
Eén, twee, drie, vier, kom de brand is hier!
Wij hebben heel enthousiast gewerkt en gespeeld over het thema brandweer. In onze klas zie je mooie
brandweerwagens die de kinderen hebben gevouwen, geknipt en geplakt, korte en lange ladders en
brandweerwagens en een kazerne gebouwd van blokken en lego. Wat hebben we veel geleerd over dit
onderwerp op het gebied van rekenen en taal.
Het was best spannend en ook heel leerzaam om een echte brandweerwagen van dichtbij te bekijken en
we mochten er zelfs even in zitten!
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Vrijdag sluiten we het project af met een bezoek aan de brandweerkazerne en we worden zelfs opgehaald
in een echte brandweerwagen. We bedanken dan ook de brandweermannen voor deze geweldige
en leerzame ervaringen!

Nieuws van groep 3 en 4
We hebben twee hele leuke weken achter de rug.
28 februari zijn we met de hele groep naar Nieuw-Buinen geweest om het
loopspeltoernooi te spelen. We hebben veel plezier gehad en meedoen is
belangrijker dan winnen, dus het was niet erg dat we geen beker mee naar
school konden nemen. We kunnen in ieder geval terugkijken op een
geslaagde dag en dat brengt ons naar de voorstelling van afgelopen vrijdag.
Het thema was ‘herinneringen’. Met heel weinig woorden werd dit thema
middels spel aan de kinderen uitgelegd. De kinderen waren zeer geboeid.
Weinig woorden kunnen veel zeggen. In de klas hadden we het van tevoren
over dit thema gehad: iedereen heeft zo zijn of haar herinneringen en het is
goed om daar af en toe over te praten!
Alle ouders die met ons mee geweest zijn: bedankt!

Nieuws van groep 5 en 6
In groep 3/4/5 zijn we met het nieuwe project ‘het riool’ gestart. Op maandag 9 maart kregen we bezoek van
het Riool Reiniging Service (RRS). We hebben van alles geleerd over hoe het riool werkt en hoe je het kunt
oplossen als het riool verstopt is. We mochten zelfs even een kijkje in de bus nemen.
Om zelf ook van alles te kunnen knutselen rondom het riool zijn wij op zoek naar oude buizen, stangen,
koppelstukken of iets dergelijks. Wellicht heeft u deze materialen thuis of kent u iemand die deze materialen
heeft? U kunt dit meegeven aan uw zoon/dochter of afgeven op school. Alvast bedankt!
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Nieuws van groep 7 en 8
Woensdag 18-03-2020 is het boomfeestdag. Dit jaar gaan de leerlingen uit
groep 6, 7 en 8 hieraan meedoen. In de buurt van de school gaan we bomen
planten en bloemenmengsel zaaien. Ook gaan we daar drie leuke activiteiten
doen. Zou u ervoor kunnen zorgen dat uw kind deze dag passende
kleding/schoeisel draagt zoals: laarzen en kleding die vies mag worden. De
organisatie van de boomfeestdag zorgt deze dag voor eten en drinken, de
leerlingen hoeven dit zelf niet mee naar school te nemen.
Voorleeswedstrijd

Wij zijn naar de voorleeswedstrijd geweest in Borger. Tobias, onze
voorleeskampioen, mocht meedoen aan de finale van de gemeente BorgerOdoorn van de voorleeswedstrijd. Hij moest eerst vertellen over wie hij was en
over het boek. Daarna moest hij een stuk voorlezen. Er werd ook wat verteld
over wat hij had ingevuld, over zijn boek en over zichzelf. We moesten naar
heel veel andere boeken luisteren. Bij de prijsuitreiking bleek dat Tobias bij de
laatste drie zat. Tobias heeft een tas gekregen en een oorkonde. Wij hadden posters voor hem gemaakt om
hem aan te moedigen. Thuis hebben we een feestje gevierd omdat Tobias het zo goed had gedaan!
Gefeliciteerd Tobias!!
Ruben en Vera
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