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Project Boerderij
Op maandag 15 mei is ons jaarlijkse project rond de boerderij gestart.
Inmiddels zijn de kinderen van groep 6/7/8 op excursie geweest naar de
boerderij van de familie Hospers. De kinderen van groep 3, 4, 5, 6 en 8
hebben een bezoek gebracht aan het melkveebedrijf van de familie
Kloosterman. De kleuters gaan daar op woensdag 24 mei naar toe.
Op vrijdag 19 mei gaan de kinderen van groep 3/4/5 naar Onstwedde.
Zij bezoeken daar een pluimveebedrijf. Op maandag 29 mei wordt er
met de kinderen van groep 3/4/5 nog een bezoek gebracht aan de
boerderij van de familie Wollerich.
Op 1 juni sluiten we het project af met een kleine tentoonstelling in de
klassen. U bent van 14.15 uur tot 15.00 uur van harte uitgenodigd om een
kijkje te komen nemen.

Kleedjesmarkt

Agenda
19-05-2017 Groep 3/4/5 op
excursie naar Onstwedde
23-05-2017 Juf Pauline afwezig
i.v.m. directieoverleg, meester
Bernard groep 6/7/8
23-05-2017 Mieke komt dansen
met groep 1/2
24-05-2017 Groep 3/4/5 gaat
fruitspiesjes maken om 11.00 uur

U krijgt vandaag ook een uitnodiging voor de kleedjesmarkt. De
leerlingenraad organiseert deze activiteit om een volleybalnet te
kunnen bekostigen.
Alle kinderen mogen op donderdag 1 juni van 14.15 tot 15.00 uur
meedoen met de markt. (hetzelfde tijdstip als de tentoonstelling over de
boerderij, u bent er dan toch)
Het enige wat nodig is, is een kleed en wat spulletjes om te verkopen:
speelgoed, boeken, zelfgebakken koekjes, muffins of ander lekkers.

24-05-2017 Groep 1/2 naar de
boerderij van Kloosterman

Activiteiten bovenbouw

30-05-2017 Groep 7 en 8 naar de
film in Klazienaveen

Ook dit jaar bieden de samenwerkende gemeentes Borger-Odoorn,
Coevorden en Emmen de verkeersbrigadiers een filmvoorstelling in de
bioscoop aan. Dit om ze te bedanken voor hun inzet om de
schoolomgeving nog veiliger te maken.
Deze speciale voorstelling is gepland op:
Dinsdagmiddag 30 mei 2017, 13.30 – 15.30 uur
Astrabioscoop, Jhr. de Jongestraat 15 te Klazienaveen
Film: Boss Baby
De kinderen zijn welkom vanaf 13.00 uur. Tijdens de voorstelling krijgen
de kinderen iets te drinken en een ijsje aangeboden.
We vertrekken om 12.30 uur. De kinderen van groep 7 en 8 eten op
school. Wilt u ze een lunchpakket meegeven? De kinderen van groep 6
zijn die middag bij juf Albertine.
We zoeken twee ouders die willen rijden.

CBS School 59 is onderdeel van Stichting Conod (www.conod.nl)

25-05-2017 en 26-05 2017
Kinderen vrij i.v.m. Hemelvaart
29-05-2017 Groep 3/4/5 naar de
boerderij van Wollerich

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

Verjaardagen
31-05 Tess uit groep 6

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.
Ook voor deze activiteit zoeken we twee ouders die willen rijden.

Schoolzwemmen
Vanaf donderdag 18 mei gaan de kinderen van groep 6/7/8 ‘s middags
naar het zwembad. 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.
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.
De kinderen gaan in de weken dat ze naar het zwembad gaan niet
naar de bibliotheek!

Korfbal
Op woensdagmiddag 28 juni organiseert korfbalvereniging Stadskanaal
een korfbaltoernooi voor basisschoolleerlingen van groep 3 t/m 8. Er
wordt gespeeld in teams van 4 kinderen, jongens en meisjes gemengd.
(groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8)
Kinderen die graag mee willen doen kunnen zich bij juf Albertine
aanmelden. Per team moet er ook een ouder zijn die als begeleider
meegaat.

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. Een brief met meer informatie ontvangt u t.z.t. van
de ouderraad.

Avondvierdaagse
Kinderen die mee willen doen aan de avondvierdaagse van 6 t/m 9
juni kunnen zich nog tot vrijdag 19 mei opgeven bij Jannie van Rhee.

Bijbelrooster
22 t/m 26 mei 2017
De toren van Babel, Genesis 11:1-9
Jezus gaat naar de hemel, Handelingen 1:1-11
29 mei t/m 2 juni 2017
De heilige Geest komt, Handelingen 2:1-13
De eerste gemeente, Handelingen 2:41-47
De genezing van een verlamde, Handelingen 3:1-10

Deze nieuwsbrief is ook na te lezen op onze website www.school59.nl
De volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 1 juni.
Met vriendelijke groet namens het team,
Pauline Bokhorst
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Kleuternieuws
Thema: de boerderij
Op woensdag 24 mei gaan de
kinderen een bezoek brengen
aan de boerderij van de familie
Kloosterman. We vertrekken om
10.15 uur.
Wilt u de kinderen laarzen
meegeven?
Wie wil rijden?

