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Het thema van trefwoord is: ‘Donker en licht’
Deze week begint de lente, een tijd waarin het steeds lichter wordt. Als de dagen lengen,
heeft dat een positieve uitwerking op mensen. Ook kinderen zullen het fijn vinden als ze
’s avonds wat langer mogen buitenspelen. In de Bijbel staan verhalen waarin symbolisch over
het licht wordt gesproken. Twee voorbeelden deze week waarin blinde mannen weer opnieuw
de wereld in kunnen kijken.
Goede doelen: Stichting Opkikker
Deze week is meegenomen € 9.60.
Jarigen
Op 28 maart is Iris jarig. Van harte gefeliciteerd en maak er een gezellige dag van!!!
Paasviering en maaltijd
Vrijdag 30 maart gaan we samen het Paasfeest vieren in ’t Kaampie. We beginnen om 11.00
uur. We sluiten de paasviering af met een gezamenlijke maaltijd. Alle ouders zijn hierbij van
harte uitgenodigd. (Het is niet de bedoeling dat jongere/oudere broertjes/zusjes of andere
familieleden hierbij aanwezig zijn) De kinderen worden deze morgen gewoon om 8.25 uur op
school verwacht. Om 12.15 uur zijn de kinderen vrij (bij ’t Kaampie) en begint de korte
paasvakantie.
Voorlezen in het Drents
Volgende week woensdag komt er een gast op school om in alle groepen voor te lezen in het
Drents.
Open ochtend CKC Drenthe
Woensdag 4 april is de tweede open ochtend van dit schooljaar. Tussen 8.30 en 11.30 uur
kunt u een kijkje komen nemen in de verschillende groepen.
Afspraken
We hebben een aantal afspraken afgesproken. Eén keer in de 3 á 4 weken stellen we een
afspraak centraal. Deze afspraak wordt geïntroduceerd in de weekopening. En die afspraak
krijgt dan in zo’n periode extra aandacht. We starten in de weken na Pasen en zullen dan ook
de betreffende afspraak in de nieuwsbrief vermelden.
Gezonde school
We proberen als school een gezonde
levensstijl en gezonde voeding te promoten.
Om die reden wordt er in de kleine pauze fruit
en soms groente verstrekt. De kinderen leren
verschillende soorten kennen en hopelijk
waarderen.
We willen u vragen de kinderen voor de
middagpauze een gezonde lunch mee te
geven. Dat is meteen lastig, want wat is
gezond? Daar is niet iedereen het over eens.
Daarnaast kijken de kinderen bij elkaar wat
ze in hun bakje hebben. Maar in elk geval
geen snoep, gebak, chocola en koekjes. Wij
vragen om uw medewerking.
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Prullenbak op het plein
In de vergaderingen met de leerlingenraad kwam naar voren dat er een
prullenbak werd gemist op het schoolplein. Dat punt hebben we aangekaart
bij de gemeente en deze is er een prullenbak geplaatst zodat we het afval
daarin kunnen deponeren.
Nieuws uit de groepen
Groep 1 en 2
 De komende weken werken we over het thema: Pasen
 De letter van de week is de letter l. De kinderen mogen spullen meenemen die
beginnen met de l, deze stellen we tentoon op de letterplanken.
 Het cijfer van de week is het cijfer 3.
 Volgende week dinsdag heeft Jonne de boekjeskring.
 Het zonnetje van deze week is: Jonne
Groep 3,4 en 5
 Op woensdag 28 maart zeggen we de tafel op:
o Groep 4 de tafel van 9.
o Groep 5 de tafel van 9 heen en terug.
Volgende week herhalen we de tafel van 9.
Groep 6,7 en 8
 Donderdag 22 maart: toets aardrijkskunde hoofdstuk 4 (groep 7 en 8)
 Maandag 26 maart: Toets geschiedenis H3 (groep 7 en 8)
 Dinsdag 27 maart: Christel boekbespreking
Agenda
22 maart
28 maart
30 maart
31 mrt t/m 3 april
4 april
12 april

MR-vergadering
Voorlezen in het Drents
Paasviering en paasmaaltijd
Om 12.15 uur zijn alle leerlingen vrij
Korte paasvakantie
Open ochtend
Praktijk verkeersexamen groep 7-8

Hartelijke groet, namens het team,
Pieter de Roest.
Ingekomen:

Houdt u zich aan de snelheidslimiet?
Een paar kilometer te hard rijden. We doen het allemaal wel eens. Soms onbewust. Bijvoorbeeld als we
met het verkeer meerijden of als onze gedachten afdwalen. Maar soms rijden we ook bewust te hard. Zo’n
overtreding lijkt onschuldig, maar kan al gauw ernstige gevolgen hebben. Zeker binnen de bebouwde kom,
omdat daar vaak kwetsbare verkeersdeelnemers zoals kinderen op de weg zijn. Toch rijden de meeste
mensen binnen de bebouwde kom 10 tot 15 km/uur te hard. Dat lijkt misschien niet veel, maar 10
kilometer te hard rijden, zorgt ervoor dat uw remweg 7 meter langer wordt! Om mensen te wijzen op de
gevaren van (iets) te hard rijden, is er de landelijke campagne ‘Hou je aan de snelheidslimiet’. Misschien
heeft u de campagneposters al wel in school zien hangen. De campagne roept weggebruikers op om
regelmatig hun snelheid te checken. Zo rijden we nooit ongemerkt te hard.
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