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Koningsspelen
Morgen, vrijdag 20 april zijn de landelijke Koningsspelen. We verwachten
de kinderen die morgen gewoon om 8.30 uur op school. We ontbijten
gezamenlijk in de klas. Daarna worden de spelen geopend met het
koningslied en een dans. De rest van de morgen spelen de kinderen
allerlei spelletjes op het plein.
De kinderen van groep 5 t/m 8 gaan ’s middags gewoon naar school.

Muziek
Donderdag 26 april staat in het teken van muziek. Alle kinderen volgen
die dag een workshop onder leiding van Mark Wester. Ritme en ritmeinstrumenten zijn het thema van deze dag. De dag zal afgesloten
worden met een presentatie waarin de kinderen zullen laten zien wat ze
deze dag geleerd hebben.
De presentatie begint om 14.45 uur en alle ouders zijn van harte
uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Buitengym

Agenda
20-04 Koningsspelen
24-04 Mieke komt dansen met
groep 1/2
26-04 Muziekworkshops
26-04 MR-vergadering
27-04 t/m 11-04 Meivakantie
12-05 Oud papier (Harm Sijpkes
en Klaas Kloosterman)
15-05 Luizencontrole
15-05 Praktisch verkeersexamen
16-05 BOTTS (techniek) groep 8

Vanaf maandag 14 mei 2018 aanstaande kunnen de gymlessen van de
combi coach (meester Stefan) buiten plaatsvinden. Zouden jullie erom
willen denken dat er voldoende warme kleding (trainingspak/warme
trui) wordt meegenomen. Ook is het handig om schoenen mee te
nemen die voor buiten geschikt zijn. Bij slecht of koud weer vinden de
gymlessen gewoon plaats in de sporthal.
Ik hoop u hier eerst voldoende mee te hebben geïnformeerd.
Met sportieve groet, Stefan Kiestra

17-05 Pauline afwezig i.v.m.
auditopleiding

Vanuit de GMR

23-05 t/m 25-05 Kamp groep
6/7/8

Nu we na de fusie in een nieuwe samenstelling verder zijn gegaan, leek
het ons een goed moment ook onze werkwijze tegen het licht te
houden. Aangezien de GMR alle ouders en personeelsleden van CKC
Drenthe vertegenwoordigt, willen we graag na iedere vergadering kort
met ieder delen welke zaken er spelen en waar we over gesproken
hebben.
Op dinsdag 3 april hebben we tijdens de GMR vergadering drie nieuwe
leden mogen verwelkomen binnen de oudergeleding. Na de fusie was
er al een vacature en in de afgelopen weken is er door
omstandigheden nog ruimte gekomen voor twee nieuwe leden. Het
was goed te merken dat na onze oproep via de scholen genoeg
enthousiaste kandidaten beschikbaar waren.
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21-05 Tweede Pinksterdag, geen
school
22-05 Mieke komt dansen met
groep 1/2

Verjaardagen
23-04 Thijmen uit groep 1
29-04 Ewoud uit groep 3
05-05 Emma uit groep 5
09-05 Stijn uit groep 7
11-05 Thomas uit groep 8
16-05 David uit groep 4

Nieuwe mensen verwelkomen ging deze vergadering samen met
afscheid nemen van twee betrokken leden. Jouke-Jan de Groot (ouder
van de Kloostertuin in Assen) en Harco Dijkstra (ouder van de Klister in
Nieuw-Buinen) hebben besloten afscheid te nemen van de GMR. We
bedanken hen ook via deze weg hartelijk voor hun betrokken inbreng.
Tijdens deze eerste vergadering in de nieuwe samenstelling hebben we
nader kennisgemaakt, we hebben de beleidsplannenagenda
besproken en we hebben instemming verleend op de nieuwe
reiskostenregeling. Daarnaast heeft Jacqueline Mulder (lid van het
College van Bestuur) ons bijgepraat over de lopende ontwikkelingen
binnen CKC Drenthe op het gebied van de fusie en vorming van
kindcentra en de ontwikkelingen die dit met zich meebrengt.
De volgende vergadering staat gepland op 15 mei 2018.
Op dit moment bestaat de GMR uit de volgende leden:
Marleen Brink
ouder
Jennifer Eberhard
personeel
Remko Pars
ouder
Anneke Lanjouw
personeel
Karen Lubberts
personeel
Frank de Ronde
ouder
Voorzitter
Marijke Schepel
personeel
Riëtte Veldman
ouder
Corien de Wolff
personeel
Secretariaat
Dominique Zwaagman
personeel
Jaap van der Heijdt
ouder
Arjan Oortman
ouder
Voor vragen is de GMR bereikbaar via het volgende mailadres:
gmr@ckcdrenthe.nl

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
23 t/m 27 april 2018 (27 april is Koningsdag)
Saul zoekt de ezelinnen, 1 Samuël 9:1-10
De ontmoeting met Samuël, 1 Samuël 9:11-25
Saul wordt gezalfd, 1 Samuël 9:26-10:4
14 t/m 18 mei 2018
Hemelvaart, Handelingen 1:1-14
Een nieuwe discipel, Handelingen 1:15-26
Pinksteren, Handelingen 2:1-13
Deze nieuwsbrief is ook na te lezen op onze website www.school59.nl
De volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 17 mei.
Met vriendelijke groet namens het team,
Pauline Bokhorst
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