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Nieuwe leerlingen
Aankomende maandag beginnen Sophie (groep 1) en haar broer Rowan (groep 3) bij ons op school. We wensen
Sophie, Rowan en hun ouders veel plezier bij ons op school.

Schoolvoetbal
Het schoolvoetbaltoernooi is een week uitgesteld en vindt nu plaats op woensdag 13 april. Het evenement is op
het FC Wolvega terrein in Wolvega. We doen als school mee met 2 teams uit groep 7&8, een meisjes- en een
jongensteam. Heel groep 7&8 is woensdag 13 april om 11.30 uur vrij.
We willen de kledingcommissie bedanken voor het uitzoeken en uitdelen van de schooltenues en wensen de
jongens en meiden die meedoen veel succes, dit geldt natuurlijk ook voor hun coaches
(alvast bedankt voor jullie inzet!).
Het programma is als bijlage toegevoegd bij deze nieuwsflits en we hopen dat er veel kinderen en
ouders/verzorgers komen kijken!!

Pasen
Vrijdag 15 april t/m maandag 18 april is het Pasen, dan zijn alle leerlingen vrij!
En we vieren met de groepen 1 t/m 4 op donderdag 14 april Pasen. Dit i.s.m. Lindestede Wolvega. Het wordt leuk
op school en leuk in de beleeftuin, want daar gaan we paaseieren zoeken.

Koningspelen
Vrijdag 22 april vieren we de Koningspelen op de skeelerbaan. Het programma krijgt u nog! Iedereen is ’s
middags vrij!

Meivakantie
Onze meivakantie start op vrijdagmiddag 22 april en duurt t/m zondag 8 mei.

Oud papier
Afgelopen dinsdag hebben de heren van het oud papier weer het oud papier bij de weg opgehaald. Het was dit
keer veel geregel om mensen te vinden. Dit kwam omdat er veel mensen ziek waren en andere verplichtingen
hadden. Gelukkig wordt er door iedereen goed meegedacht en is alles alsnog geregeld. We willen de heren (inval
+ vaste lopers/rijders) ontzettend bedanken voor hun hulp! Volgende keer halen we het oud papier op dinsdag 10
mei op, dus niet de eerste dinsdag van de maand. Dit komt door de meivakantie.
Natuurlijk zijn we altijd op zoek naar lopers en rijders, geef je op bij Rik. Kun je niet altijd, geef je gewoon op en
geef aan wanneer je wel of niet kunt.

Schoolkorfbal
Woensdag 11 mei 2022 is het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi in Noordwolde. Er hebben zich veel kinderen
opgegeven om mee te doen. Fijn! De informatie staat als bijlage bij deze nieuwsflits.

Oudergesprekken op aanvraag
In de week van 19 t/m 21 april is het mogelijk dat u tussen de rapporten door een gesprek heeft met de leerkracht
van uw kind(eren). Hierbij kan bijvoorbeeld de nadruk liggen op de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind
of er kunnen tussentijds resultaten besproken worden.
Het is tevens mogelijk dat de leerkracht u uitnodigt voor een gesprek in deze week.
Wilt u graag een gesprek aanvragen met de leerkracht van uw kind? Mail of bel de leerkracht van uw kind om een
afspraak te maken.

Danslessen juf Clarette
We zouden morgen danslessen krijgen van juf Clarette. Alleen zijn we gebeld door juf Clarette dat ze is gevallen
op de dansvloer en daarbij beide polsen heeft gebroken. Ze moet de komende 10 dagen met de armen omhoog
zitten en kan dus niet autorijden (kan hier niet komen) en niet dansles geven.
Dat betekent dat de gymlessen op dinsdag en vrijdag gewoon weer worden ingepland. Dit o.l.v. meester Rik.
De danslessen worden weer ingepland als juf Clarette weer dansles mag geven.
We wensen juf Clarette beterschap!

BHV herhalingscursus
Woensdag 6 april hebben een aantal leerkrachten (meester Carsten en meester Rik) hun jaarlijkse BHV training
weer gehad. Erg leerzaam en goed om dit weer te herhalen. Juf Dana, juf Alja, juf Manon en juf Daniëlle gaan de
BHV basistraining volgen. Zo heeft iedereen aan het einde van het schooljaar een BHV diploma.

Corpus
Dinsdag 12 april gaat groep 5&6 naar Corpus in Oegstgeest. Dit in het kader van ons thema Vlinders in je buik.
Meester Paul, meester Carsten, juf Danielle en juf Manon gaan mee als begeleiding. De ouders/verzorgers van
groep 5&6 hebben hierover al informatie ontvangen.

Avondvierdaagse
De commissie Avond4daagse van FC Wolvega heeft de vergunning weer aangevraagd en gaat er weer voor na
2 jaar geen avond4daagse in Weststellingwerf !!!
De 68ste avondvierdaagse in Wolvega zal dit jaar worden georganiseerd van dinsdag 7 juni t/m vrijdag 10 juni
2022. Dit is voor de groepen 1 t/m 8.
Groep 1&2 loopt alleen de slotavond (ongeveer 2 km). Groep 3 en 4 loopt de 5 km (alle avonden), groep 5 mag
kiezen uit het lopen van 5 of 10 km (alle avonden) en groep 6 t/m 8 (alle avonden) loopt de 10 km.
Meer informatie staat op de website van de avondvierdaagse: www.avond4daagsewolvega.nl
Informatie vanuit school ontvangt iedereen op donderdag 12 mei, daarin staat informatie over de opgave,
betaling, opgave begeleiding, enz. Dit zal de avond4daagsecommissie allemaal gaan regelen.
We zoeken nog mensen die het verkeer willen regelen, elke school moet minimaal 3 verkeersregelaar leveren.
Het betreft 1 avond het verkeer regelen. Geef je op bij Rik (directie.zuid@comprix.nl)

