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Project Boerderij
Vandaag sluiten we het project over de boerderij af. De afgelopen
weken hebben de kinderen veel geleerd over het reilen en zeilen op de
boerderij. Op www.school 59.nl kunt u verslagen lezen en foto’s bekijken
van de excursies die de kinderen hebben gemaakt naar verschillende
boerenbedrijven.
U kunt deze middag van 14.15 tot 15.00 uur nog een kijkje nemen in de
groepen om te bewonderen wat de kinderen allemaal gemaakt
hebben rond het thema. U kunt dan meteen de kleedjesmarkt bezoeken
die georganiseerd is door de leerlingenraad. Van de opbrengst van de
markt willen de kinderen graag een volleybalnet aanschaffen.

Verjaardagen
Drie juffen vieren volgende week hun verjaardag met de kinderen van
hun groep. Op dinsdag is het feest voor de kinderen van groep 1/2. Op
woensdagmorgen vieren juf Jacqueline en juf Pauline een feestje met
de kinderen van de bovenbouw.
De kinderen mogen op die dag verkleed naar school komen en hoeven
geen eten en drinken mee te brengen.

Activiteiten bovenbouw
Op vrijdag 2 juni heeft de bovenbouw een voorstelling in het kader van
het podiumplan. De voorstelling begint om 10.45 uur en vindt plaats op
OBS “De Zweng” in Exloo. We vertrekken om 10.15 van school.
Op maandag 19 juni brengt de bovenbouw een bezoek aan de
bibliotheek. We gaan daar op de fiets naar toe.
Op dinsdag 20 juni gaan de kinderen naar het Pieter Roelf

Agenda
01-06-2017 Kleedjesmarkt en
afsluiting project
02-06-2017 Groep 6/7/8
voorstelling 10.45 uur
05-06-2017 Tweede Pinksterdag
kinderen vrij
06-06-2017 Verjaardag juf
Nelleke
6 t/m 9 juni Avondvierdaagse
07-06-2017 Verjaardag juf
Jacqueline en juf Pauline
08-06-2017 Leerlingenraad
08-06-2017 Mieke komt dansen
met groep 3 en 4
10-06-2017 Oud papier
13-06-2017 Schoolreisje groep 1
t/m 8

Jeugdconcert 2017, Puls en Ritme, van het Noord Nederlands
Orkest en Percossa. De voorstelling is in Geert Teis en begint om 9.45
uur. We vertrekken om 9.00 uur van school. We zijn nog op zoek
naar ouders die willen rijden.

Verjaardagen

Schoolreizen

09-06 juf Pauline

Op dinsdag 13 juni gaan alle kinderen op schoolreisje. De kinderen van
groep 1/2 gaan naar “De Drentse Koe” in Ruinerwold. De kinderen van
3 t/m 8 gaan naar “In & outdoor at Pinokkio” in Assen. Alle kinderen
worden gewoon om 8.30 uur op school verwacht, we hopen dan om
8.45 uur te vertrekken. Alle kinderen zijn rond 16.00 uur weer terug op
school.
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05-06 juf Nelleke

De kinderen hoeven die dag geen eten mee te nemen, daar wordt
voor gezorgd. Wilt u wel voldoende drinken meegeven, zeker als het
warm is. (En voor kinderen die soms last hebben van “een ongelukje”:
wilt u een verschoning meegeven?)

Gezellige schoolavond
Op vrijdagavond 30 juni vanaf 17.30 uur organiseert de ouderraad de
gezellige schoolavond. Het thema is dit jaar: “beachparty 59”. Het
kleuterplein zal een zomers tintje krijgen en er zullen volop hapjes en
drankjes te koop zijn. Als het goed is, heeft u deze week een
uitnodiging ontvangen. Wilt u zich via de opgavestrook aanmelden?

Oud Papier
Ondanks het feit dat we slechts vier keer per jaar twee vrijwilligers
moeten leveren hebben we iedere maand een deel van de opbrengst
en dat is echt de moeite:
Januari: € 164,27 Februari: € 129,00
Maart: 126,00 April: € 140,46

Vakantierooster 2017-2018

De vakanties zijn volgend schooljaar als volgt:
Herfstvakantie: 23 oktober t/m 27 oktober 2017
Kerstvakantie: 25 december 2017 t/m 5 januari 2018
Voorjaarsvakantie : 26 februari t/m 2 maart 2018
Goede Vrijdag: 30 maart 2018
Pasen: 2 april 2018
Koningsdag: 27 april 2018
Meivakantie: 30 april t/m 11 mei 2018
Pinksteren: 21 mei 2018
Zomervakantie: 23 juli t/m 31 augustus 2018
Studiedagen: donderdag 8 februari, donderdag 8 maart,
donderdag 5 juli
Aan het begin van het nieuwe schooljaar ontvangt u weer een
nieuwe schoolkalender.

Bijbelrooster
5 t/m 9 juni 2017
Petrus en Johannes worden gearresteerd, Handelingen 4:1-22
Het leven van de gemeente, Handelingen 4:32-37
De gevangenis is leeg, Handelingen 5:17-26
12 t/m 16 juni 2017
De apostelen gaan door, Handelingen 5:27-42
Filippus en de Ethiopiër, Handelingen 8:26-40
Saulus wordt geroepen, Handelingen 9:1-9

Deze nieuwsbrief is ook na te lezen op onze website www.school59.nl
De volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 15 juni.
Met vriendelijke groet namens het team, Pauline Bokhorst
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Kleuternieuws
Thema: Feest
Letterkoffer: Ewoud
Letter: F

