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Open dag
Op 6 april is onze jaarlijkse open dag. Van 10.00 uur tot 11.30 uur staan
de deuren van de school open voor iedereen die de school een keer “in
bedrijf” wil zien. Natuurlijk hopen we dat er op de open dag ouders
komen die nog geen kinderen bij ons op school hebben. Maar we
hopen ook dat onze eigen ouders van de gelegenheid gebruik zullen
gaan maken om even binnen te lopen. De kinderen vinden het ook altijd
erg leuk als zij hun ouders (of opa en oma) kunnen laten zien waar zij een
groot gedeelte van de dag mee bezig zijn. Uw oudste kind krijgt
vandaag twee uitnodigingen mee. We hopen dat u één uitnodiging
doorgeeft aan eventuele belangstellenden.

Loopspel toernooi
Op woensdag 29 maart doen de kinderen van groep 4 mee met een
sporttoernooi in “De Splitting”. Dit toernooi is georganiseerd door de
combicoach meester Stefan. De 8 kinderen van groep 4 spelen het
loopspel tegen teams van andere scholen uit de gemeente BorgerOdoorn. Tijdens de gymlessen hebben de kinderen dit spel al geoefend.
We zijn nog op zoek naar een ouder die ons naar “De Splitting” kan
rijden. Het toernooi begint om 9.00 uur, dus we vertrekken om 8.45 uur.
De eindtijd is 12.00 uur. Wilt u de kinderen iets te eten en te drinken
meegeven en uiteraard hun gymspullen.
Juf Renske blijft op school met de kinderen van groep 3 en 5. Juf Pauline
gaat mee naar “De Splitting”.

Agenda
28-03-2017 Juf Pauline afwezig
i.v.m. scholing. Meester Bernard
groep 6/7/8
29-03-2017 Loopspeltoernooi
groep 4
30-03-2017 Mieke komt dansen
met groep 5/6/7/8
06-04-2017 Open dag
06-04-2017 Theoretisch
verkeersexamen groep 7
06-04-2017 Spreekuur schoolarts
13.00 – 15.00 uur
08-04-2017 Oud papier
13-04-2017 Paasmaaltijd

Verjaardagen
19-03 Roald uit groep 4

Gezellige schoolavond
Een datum om alvast in de agenda te zetten: de gezellige
schoolavond vindt dit jaar plaats op vrijdag 30 juni. De ouderraad
organiseert deze avond. Dit jaar doen we een activiteit op het plein.
Meer nieuws volgt.

Afwezigheid juf Jeanine
Juf Jeanine is in verband met haar zwangerschap niet in staat om te
werken. Wij wensen haar veel beterschap. Juf Aniek van Til vervangt
haar.
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20-03 Jasmijn uit groep 3

Bijbelrooster
20 t/m 24 maart 2017
Bidden, Lucas 11:1-13
De vogels in de hemel, Lucas 12:22-34
De gelijkenis van de verontschuldigingen, Lucas 14:15-24
27 t/m 31 maart 2017
Het verloren schaap, Lucas 15:1-10
De verloren zoon, Lucas 15:11-32
De rijke man en de arme Lazarus, Lucas 16:19-31

Deze nieuwsbrief is ook na te lezen op onze website www.school59.nl
De volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 30 maart.
Met vriendelijke groet namens het team,
Pauline Bokhorst

Kleuternieuws
Letterkoffer: Kirsten
Letter: B
Thema: Lentebloemen
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