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Het thema van trefwoord is: ‘Donker en licht’
We kunnen niet zonder de warmte van de zon en de energie die licht oplevert. Het voorjaar
brengt licht en kleur in de natuur en warmte en vrolijkheid in het leven van de mens. Kleuren
laten zien dat de wereld meer is dan zwart en wit.
Goede doelen: Stichting Opkikker
I.v.m. tweede paasdag is er geen geld verzameld.
Jarige leerlingen
Op 5 april is Jens jarig. Van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag toegewenst.
Paasviering
We kijken terug op een sfeervolle Paasviering en paasmaaltijd.
Alle helpers willen we graag van harte bedanken voor hun
inzet.
Open ochtend
Vanochtend hebben verschillen (groot)ouders van de
gelegenheid gebruik gemaakt om de school ‘in vol bedrijf’ te
zien.
Bezoek Discoverytruck groep 6/7/8
Op dinsdag 10 april gaan we op de fiets naar Mantinge, we
brengen een bezoek aan de Discoverytruck. Alle leerlingen moeten deze dag dus op de
fiets naar school komen. We vertrekken rond 12.00 uur en zijn gewoon om 14.00 uur weer
terug op school.
Koningsspelen
Vrijdag 20 april worden alweer de vijfde Koningsspelen georganiseerd. Dit is onze, jaarlijks
terugkerende, sportdag. We starten op deze dag met een gezamenlijk ontbijt. Hiermee willen
we om 9.00 uur beginnen. De kinderen mogen deze ochtend daarom wat later op school
komen. We verwachten ze dan ook om 8.45 uur.
Om 9.30 uur worden de Koningsspelen daarna officieel geopend en beginnen we met de
diverse sportactiviteiten. Er hebben zich heel wat
vrijwilligers aangemeld om te komen meehelpen;
geweldig!! Het zou fijn zijn wanneer deze ouders
rond 9.15 uur aanwezig zijn op deze dag, zodat we
nog even een korte uitleg kunnen geven. Alle ouders
en andere belangstellenden zijn natuurlijk ook van
harte uitgenodigd om te komen kijken en de
kinderen aan te moedigen vanaf de zijlijn! We hopen
er samen een mooie, sportieve dag van te maken en
we hopen natuurlijk op een mooi lentezonnetje.
Na de Koningsspelen begint voor alle groepen om
12.00 uur het weekend!
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Verkeersexamen groep 7/8
In april wordt bij de leerlingen van groep 7 en 8 het verkeersexamen afgenomen. Donderdag
5 april is dit het schriftelijk deel. De leerlingen hebben hier allemaal informatie over
meegekregen naar huis. We oefenen op school, maar het zou fijn zijn wanneer er ook thuis
geoefend wordt.
Een week later, op 12 april, wordt het praktisch examen afgelegd. Hierbij is het belangrijk
dat de kinderen een goede fiets hebben! Deze fiets moet voorzien zijn van: achterreflector,
goed werkende bel en goed werkende remmen. Wanneer dit niet het geval is, mogen ze niet
deelnemen aan het examen! Verder wordt de fiets gecontroleerd op reflectoren op de wielen
of in de band, gele reflectoren in de trappers, vastzittende handvaten en een vastzittend
zadel. De route is uitgezet in Beilen. Wanneer de kinderen bekend zijn met deze situatie en
route heeft dit voordeel bij het afleggen van het examen.
Nieuws uit de groepen
Groep 1 en 2







De komende weken werken we over het thema: de trekker.
Volgende week dinsdag heeft Lize de boekjeskring.
Het zonnetje van deze week is: Amy
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 5.
Op 10 april is de buitenlesdag, voor het onderdeel timmeren zoek ik nog één of twee
begeleiders. Mocht u het leuk vinden om die ochtend (van 09.30 uur tot 11.30 uur) te
helpen dan kunt u zich bij de leerkracht van groep 1/2 opgeven.

Groep 3,4 en 5
 Op woensdag 11 april zeggen we nog een keer dezelfde tafel op:
o Groep 4 de tafel van 9.
o Groep 5 de tafel van 9 heen en terug.
En nu wel oefenen!!!! Volgende week zeg je een tafel op die je zelf mag kiezen.
Groep 6,7 en 8
 Vrijdag 6 april groep 7/8 oefenen praktisch verkeersexamen; fiets mee.
 Maandag 9 april: Boekbespreking Fenna.
 Dinsdag 10 april bezoek Discoverytruck; fiets mee.
 Donderdag 12 april praktisch verkeersexamen; fiets mee.
Agenda
5 april
10 april
11 april
12 april
13 april
17-18 april
20 april
27 april t/m 11 mei

Schriftelijk verkeersexamen (groep 7-8)
Groep 6/7/8 bezoek Discoverytruck (op de fiets)
Afsluiting Leesvirus in de bibliotheek van Westerbork groep 6/7/8
Praktijk verkeersexamen groep 7-8
Techniek in Hoogeveen (groep 7-8)
IEP-toets groep 8
Koningsspelen – sportdag 12.00 uur vrij
Meivakantie

Hartelijke groet, namens het team,
Pieter de Roest.
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