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agenda
22 mei
25 t/m 28 mei
29 mei t/m 9 juni
3 t/m 5 juni
14 juni
19 t/m 21 juni
23 juni t/m 26 juni

Schoolreis onderbouw en middenbouw
Hemelvaartvakantie
Toetsweken
Pinkstervakantie
Sportochtend
Schoolkamp Bovenbouw en Schakelklas
Lang weekend, alle leerlingen zijn vrij. Team heeft
studiedagen.

Schoolreis onderbouw/ middenbouw
Op maandag 22 mei gaan de leerlingen van de onderbouw en middenbouw (juf Kleef en
juf Pruntel) op schoolreisje naar de Sprookjeshof.
Wij gaan daar met de bus naartoe.
Om half 9 verwachten wij de leerlingen op school. We vertrekken om 9 uur.
Wij verzoeken u om ervoor de zorgen dat (uw kind):






Stevige, dichte schoenen draagt
Kleding aan heeft die tegen een stootje kan en vies mag worden
U uw kind om half 4 weer bij school ophaalt (mag uw kind zelf naar huis
gaan, wilt u dit aan ons laten weten?)
Eventueel medicatie mee heeft, graag aan de leerkracht geven
Graag bijzonderheden vooraf melden aan de leerkracht

Wij zorgen voor eten, drinken en natuurlijk iets lekkers.
Uw kind hoeft deze dag dus niets mee te nemen!
Tijdens de schoolreis maken we leuke foto’s. Deze zetten wij zo snel mogelijk op onze
website.
Wij hebben er zin in.
Rode Loper Run
Op woensdag 7 juni organiseert Invictus de Rode Loper Run in Oosterwolde. Als uw kind
mee wil doen, dan graag het inschrijfformulier en 2,50 vóór vrijdag 23 mei inleveren op
school. Op 6 juni krijgt uw kind dan een schoolshirt en het nummer mee naar huis.
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Van de buurtsportcoach:
Minigolfen, iedereen kan het.
Minigolf, ook wel midgetgolf genoemd, is een sport voor jong en oud.
Bijna iedereen heeft vast eens een spelletje midgetgolf gespeeld tijdens een vakantie.
Maar je kunt het ook als een echte sport beoefenen. Dat is bij heel veel mensen niet
bekend.
Het spel kan gespeeld worden door jong en oud. En zelfs heel dicht bij jullie allemaal in
de buurt, namelijk op midgetgolfpark Friesland in Appelscha. Er is daar een heuse
minigolfvereniging gevestigd.
Om jullie bekend te maken met de minigolfsport organiseert minigolfclub Appelscha een
aantal minigolf CLINICS. Aan deze clinics kan iedereen gratis meedoen. Daar het een
sport is voor jong en oud mogen ouders/verzorgers en opa/oma natuurlijk meekomen
en meedoen. Deze clinic is bedoeld voor leerlingen van groep 6, 7 en 8.
De clinics zullen worden gehouden op woensdagmiddag 10, 17 en 24 mei 2017.
De aanvang is om 17:00 uur en zal om ongeveer 18:00 uur afgelopen zijn, op
midgetgolfpark Friesland, Bosberg 4 in Appelscha. Voor materiaal wordt gezorgd.
Lijkt het je leuk hieraan mee te doen, kom dan op woensdagmiddag 10 mei om 17:00
uur naar midgetgolfpark Friesland.
Minigolfclub Appelscha.

Aanwezigheid Tineke Schepers
Maandag
Dinsdag
Woensdag
15 mei ‘17
16 mei ‘17
17 mei ‘17
Afwezig
De Kampingerhof De Triade

Donderdag
18 mei ‘17
Afwezig

Vrijdag
19 mei ‘17
De Kampingerhof

22 mei ‘17
De Triade

25 mei ‘17
Hemelvaart

26 mei ‘17
Vrije dag
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23 mei ‘17
De Kampingerhof
Middag afwezig

24 mei ‘17
De Triade
Ochtend afwezig
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