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Kamp groep 6/7/8
Van woensdag 23 mei tot vrijdag 25 mei gaan de kinderen van de
bovenbouw op kamp. We bivakkeren in “De Klonie” in Ellertshaar. Juf
Jacqueline, juf Albertine en juf Pauline gaan mee als leiding. Dat betekent
voor de kinderen van groep 3/4/5 dat zij op woensdag en donderdag juf
Elly hebben en op vrijdag juf Rona.
Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met juf Nelleke.
De kosten voor het kamp zijn € 60,00. De helft van dit bedrag neemt de
school voor zijn rekening. U kunt € 30,00 overmaken op rekeningnummer
NL52 RABO 0311 2085 84. Contant betalen kan ook. (Graag voor de
vertrekdatum 23 mei)

Schoolzwemmen
Vanaf donderdag 17 mei gaan de kinderen van groep 6/7/8 weer
zwemmen in “De Buinerstreng” van 14.15 uur tot 14.45 uur. In de weken
dat er gezwommen wordt gaan de kinderen van de bovenbouw
’s morgens niet naar gym. We gaan op de fiets naar het zwembad toe!
De school betaalt het lesgeld en het gereduceerde entreetarief.
Uiteraard kunnen kinderen met een abonnement kosteloos naar binnen.
Let op: Kinderen zonder abonnement die na het lessen in het zwembad
willen blijven moeten dat vooraf aan de kassa kenbaar maken. Zij
betalen zelf het volledige entreegeld. Als u toestemming geeft om na
de zwemles in het zwembad te blijven, en niet met de groepsleerkracht
mee terug te fietsen naar school, wilt u uw kind dan een briefje mee
naar school geven. Zo weten wij wie er mee terug fietsen.

Excursie groep 1 en 2
De kinderen van groep 1 en 2 brengen op vrijdagmorgen 18 mei een
bezoek aan keramiekmuseum Goedewaagen. Vertrek om 10.15. We zijn
nog op zoek naar ouders die willen rijden.

Schoolfoto’s
U kunt de foto’s van uw kind bestellen via www.fotokoch.nl. Als u dit
binnen 10 dagen doet ontvangt u de groepsfoto gratis.

Verkeersexamen
Stijn, Tess, Esmee en Royan hebben deze week het praktisch gedeelte
van het verkeersexamen afgelegd. Alle vier zijn ze geslaagd. Van harte
gefeliciteerd!
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Agenda
17-05 Pauline afwezig i.v.m.
auditopleiding
18-05 Excursie Museum
Goedewaagen, groep 1/2
21-05 Tweede Pinksterdag, geen
school
22-05 Mieke komt dansen met
groep 1/2
23-05 t/m 25-05 Kamp groep
6/7/8
28-05 en 29-05 Pauline afwezig
i.v.m. directieoverleg, Rona
groep 6/7/8
29-05 Filmvoorstelling groep 7/8
31-05 Leerlingenraad 13.00 uur

Verjaardagen
31-05 Tess uit groep 7

Uitslag eindtoets groep 8
In april hebben de kinderen van groep 8 de eindtoets gemaakt.
Inmiddels is de uitslag binnen. Alle zeven kinderen hebben de toets
uitstekend gemaakt en kunnen trots zijn op zichzelf. Ouders die naar
aanleiding van de uitslag nog een keer in gesprek willen over het
vervolgonderwijs kunnen contact opnemen met Jacqueline of Pauline.

Filmvoorstelling
De kinderen die dit jaar brigadier zijn geweest, zijn als dank daarvoor
door de gemeente Borger-Odoorn uitgenodigd voor een middagje
bioscoop op dinsdag 29 mei. We kunnen de uitnodiging alleen
accepteren als er drie ouders die middag mee willen.

Feestelijke schoolavond
Op vrijdag 29 juni organiseert de ouderraad de jaarlijkse schoolavond.
Een verloting is ook weer onderdeel van het programma. U kunt prijsjes
voor de verloting inleveren op school.

Bijbelrooster
22 t/m 25 mei 2018 (20 en 21 mei Pinksteren)
Aanstekelijke muziek, 1 Samuël 10:5-12
Saul wordt koning, 1 Samuël 10:17-24
28 mei t/m 1 juni 2018
David wordt uitgekozen, 1 Samuël 16:1-13
David maakt muziek voor Saul, 1 Samuël 16:14-23
Deze nieuwsbrief is ook na te lezen op onze website www.school59.nl
De volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 31 mei.
Met vriendelijke groet namens het team,
Pauline Bokhorst
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