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Project Boerderij
Maandag 15 mei start ons jaarlijkse project. We hebben dit jaar gekozen
voor “de boerderij”. We zijn in het bezit van de projectkist “Boeren in
beeld”, cadeau gekregen van de familie Hospers. In deze kist, met
bijbehorende website zit veel materiaal rond het thema. Twee en een
halve week zullen de kinderen spelen, werken en knutselen rond het
thema. Uiteraard gaan we ook op excursie naar de boerderij. Daarover
later meer nieuws.

Activiteiten bovenbouw
Op donderdag 18 mei gaan de kinderen van groep 6, 7 en 8 ’s morgens
naar het Ubbo Emmius, locatie Sportparklaan. Daar maken zij in een
carrousel kennis met diverse vormen van techniek: metaal, installatie,
voertuigen en bouw. Het programma start om 9.00 uur en is om 11.55
afgelopen. De kinderen mogen ’s middags een half uurtje later op
school komen.
Op dinsdag 30 mei zijn de kinderen van groep 7 en 8 door de gemeente
Borger-Odoorn uitgenodigd voor een filmvoorstelling in Klazienaveen. Dit
als dank voor een jaar brigadieren. De voorstelling begint om 13.30 en is
om 15.30 afgelopen.
We zoeken voor deze twee activiteiten ouders die willen rijden.

Prijs
De kinderen van groep 4 hebben voor hun groep een prijs gewonnen.
Tijdens het loopspeltoernooi zijn ze op de foto geweest en kwamen qua
originaliteit als eerste uit de bus. Op woensdagmorgen 24 mei mogen
alle kinderen van groep 3/4/5 fruit/groentespiesjes maken.

Schoolzwemmen
Vanaf donderdag 11 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 en het gereduceerde entreetarief van 1
euro per keer. 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

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

Agenda
05-05-2017 Bevrijdingsdag
Kinderen vrij
09-05-2017 Luizencontrole
09-05-2017 Juf Pauline afwezig
i.v.m. scholing. Meester Bernard
groep 6/7/8
13-05-2017 Oud papier. Harm
Sijpkes en Johan Meulenkamp
15-05-2017 Start project boerderij
15-05-2017 Praktisch
verkeersexamen groep 7
15-05-2017 Screening schoolarts
groep 7

Verjaardagen
09-05 Stijn uit groep 6
11-05 Thomas uit groep 7
16-05 David uit groep 3
Op 23 april is Thijmen Sijpkes 4
geworden. Hartelijk welkom bij
ons op school!

een briefje mee naar school geven. Zo weten wij wie er mee terug
fietsen.

Praktisch Verkeersexamen
Op 6 april hebben de kinderen van groep 7 meegedaan aan het
theoretisch verkeersexamen. Alle kinderen zijn voor dit deel van het
examen geslaagd. Gefeliciteerd!
Op maandag 15 mei vindt het praktisch verkeersexamen plaats.
De kinderen mogen aan dit examen meedoen als hun fiets in orde is.
De kinderen fietsen die morgen met juf Pauline naar “de Klister” waar
het startpunt van het examen is.
De kinderen van groep 6 en 8 blijven op school bij juf Renske of juf
Albertine.

Actie leerlingenraad
Tijdens de vergaderingen van de leerlingenraad bespreken we ook
eventuele wensen van de kinderen. Al jaren wordt een volleybalnet
genoemd. De leerlingenraad gaat een actie organiseren om het net te
bekostigen. Meer nieuws volgt.

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.

Spelweek
Van 30 augustus tot 2 september is de jaarlijkse spelweek Buinerveen.
Aanmelden kan nu al. Voor meer informatie:
www.spelweekbuinerveen.nl

Bijbelrooster

8 t/m 12 mei 2017
Adam en Eva doen wat niet mag, Genesis 3
Noach moet een ark maken, Genesis 6:9-22
In de ark, Genesis 7:1-24
15 t/m 19 mei 2017
Een duif met een takje, Genesis 8:1-14
Uit de ark, Genesis 8:15-9:7
God sluit een verbond met Noach, Genesis 9:8-17

Deze nieuwsbrief is ook na te lezen op onze website www.school59.nl
De volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 18 mei.
Met vriendelijke groet namens het team,
Pauline Bokhorst
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Kleuternieuws
Letterkoffer: Nick
Letter: F
Thema: Moederdag (feest)

