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NLDOET
We doen ook dit jaar weer mee met NLDOET, de
vrijwilligersactie van het Oranjefonds. Op
vrijdagmiddag 10 maart willen we, samen met de
kinderen van groep 5 t/m 8, de handen uit de
mouwen steken. We zijn van plan de pleinen
“zomerklaar” te maken en het schooltuintje op
het kleuterplein aan te pakken. Er hebben zich
inmiddels via de website van NLDOET al voldoende jeugdige vrijwilligers
aangemeld. Hulp van ouders is op deze middag uiteraard ook van
harte welkom (u hoeft zich niet via de site van NLDOET op te geven)

Even voorstellen
Mijn naam is Renske Buurman
Ik ben 24 jaar en woon in Sleen.
Hier volleybal ik bij het 1e damesteam en geef hier
training aan de oudste en jongste jeugd.
Dit vind ik erg leuk om te doen, je ziet dat kinderen
plezier hebben in bewegen en je kan ze de techniek
van de sport bijbrengen.
Tot de zomervakantie zal ik op de maandag,
woensdag en donderdag aanwezig zijn in groep 3/4/5. De maandag
en donderdagochtend als onderwijsassistent en de woensdag en
donderdagmiddag als groepsleerkracht.
Ik kijk ernaar uit om samen met de kinderen er een fantastisch
schooljaar van te maken.

Voorstelling
Op maandag 13 maart gaan de kinderen van groep 1/2 naar de
voorstelling “Kereltje” door Theater Sonnevanck. De voorstelling begint
om 10.30 uur en vindt plaats in het speellokaal van “de Poolster. We
zoeken ouders die willen rijden.

Schoolfruit
Er is deze week helaas geen schoolfruit. Volgende week is er op
woensdag, donderdag en vrijdag wel weer fruit.

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.
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Agenda
02-03-2017 Leerlingenraad
07-03-2017 juf Pauline afwezig
i.v.m. directieoverleg. Meester
Bernard groep 6/7/8
10-03-2017 NLDOET
11-03-2017 Oud papier: Arjen
Landman en Harm van Rhee
13-03-2017 Podiumplan groep
1/2, 10.30 uur
14-03-2017 Mieke komt dansen
met groep 1/2

Verjaardagen
02-03 Nick uit groep 2
16-03 Myrthe uit groep 7
16-03 Rienk uit groep 5

Ambrasoft
Uw kind oefent op school met Rekenen & Taal van Ambrasoft. Er kan
thuis verder geoefend worden met de software van school, helemaal
gratis! Als het goed is heeft u een activeringscode ontvangen. Hiermee
maakt u heel eenvoudig een account aan voor uw kind. Daarna kan
uw kind direct aan de slag met spelling, tafels oefenen en sommen
maken. Heeft u geen activeringscode (meer) vraag er dan om op
school.

Afwezigheid juf Jeanine
Juf Jeanine is in verband met haar zwangerschap niet in staat om te
werken. Wij wensen haar veel beterschap. Wij zoeken nog naar een
vervangster.

Bijbelrooster
6 t/m 10 maart 2017
Het dochtertje van Jaïrus, Lucas 8:40-56
Vijf broden en twee vissen, Lucas 9:10-17
Petrus weet wie Jezus is, Lucas 9:18-27
13 t/m 17 maart 2017
De verheerlijking op de berg, Lucas 9:28-36
De barmhartige Samaritaan, Lucas 10:25-37
Maria en Marta, Lucas 10:38-42

Deze nieuwsbrief is ook na te lezen op onze website www.school59.nl
De volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 16 maart.
Met vriendelijke groet namens het team,
Pauline Bokhorst
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