25-04-2018
Agenda:
27 april
28 april t/m 6 mei
7 mei
10 en 11 mei
14 t/m 25 mei
16 mei
21 mei
24 mei

Koningsdag leerlingen vrij
Meivakantie
Boekpromotie groep 5 t/m 8
Hemelvaart
Projectweken thema: Water!
Schoolkorfbaltoernooi
Pinksteren leerlingen vrij
Presentaties projectweken thema: Water!

Projectweek.

Verjaardagen April

In de week van 14 t/m 18 mei 2018 hebben we de
projectweek met het Thema water. Tijdens deze
week willen we graag alle fietsen van de kinderen
op school hebben zodat we ook fietsactiviteiten
met de kinderen kunnen ondernemen.

29 – Chylène van Trappe

De leerlingen uit Noordwolde gaan gezamenlijk
onder begeleiding van een leerkracht fietsen.
Desbetreffende ouders worden zo snel mogelijk op
de hoogte gebracht. De taxi’s rijden op
maandagochtend 14 mei en op vrijdagmiddag 18
mei NIET.
Wij verzoeken andere ouders de fietsen op school
te brengen.
Mocht u vragen hebben kunt u contact opnemen
met Juf Afke of Meester Jacob.

Verjaardagen Mei
2- Dinand Bakker
9- Senna Veenstra
18- Joart van der Wal
26- Joey Tjassing
29- Anna Fabriek
Ateliers.
De afgelopen periode hebben wij twee rondes
ateliers gedraaid. We merken dat de kinderen
maar ook de leerkrachten erg enthousiast zijn over
de ateliers. Na de meivakantie zullen we nog twee
rondes draaien. We wensen iedereen veel plezier.

De projectweek wordt op 24 mei afgesloten met
presentaties in de klassen. U bent van 17:00 tot
18:00 van harte uitgenodigd om dit te komen
bekijken.

Juf Gerlinda.

Schoolkorfbal.
Voor het schoolkorfbal zijn we nog op zoek naar
ouders die willen rijden. Nogmaals het verzoek om
jullie aan te melden bij meester Jacob.
j.woudstra@detriadewolvega.nl
De leerlingen die niet mee doen zijn
woensdag 16 mei op 12:00 vrij. Wij stellen de
taxi hiervan op de hoogte.

Aanstaande zaterdag 28 april gaat juf Gerlinda
trouwen met meester Frits. Wij wensen juf
Gerlinda en meester Frits een fantastische dag
toe. Wij willen de ouders en oma bedanken die de
hapjes hebben gemaakt voor het feestje wat wij
afgelopen dinsdag al hebben gevierd. Geweldig!

Verkeersexamen.

Groepsfoto’s.

De leerlingen van de bovenbouw 2 hebben 15 mei
fietsexamen. Alle leerlingen hebben een goede
fiets nodig. Wij wensen de leerlingen van de
bovenbouw veel succes!

Afgelopen week hebben alle leerlingen een papier
meegekregen met hierop een code om de
groepsfoto’s te bestellen.

Schoolfruit.
Wij merken dat er onduidelijkheid is over wat nu
wel en niet gegeten mag worden in de pauze.
Rijstwafels lekker, wel graag zonder chocolade.
Eierkoeken zijn prima, we zien ze graag zonder
room. Appels, peren, bananen en ananas of een
heerlijk bakje rauwkost zien we graag.

Via de site: www.kofflardfotografie.com/school
kunt u de foto’s bestellen. Mocht u deze code niet
via u kind ontvangen hebben kunt u deze via de
mail opvragen.
m.vanvondel@detriadewolvega.nl

Aanwezigheid Martine van Vondel en Tineke Schepers
Maandag
Dinsdag
Woensdag
7 mei ‘18
8 mei ‘18
9 mei ‘18
Tineke De Triade
Tineke
Martine
De Kampingerhof
De Kampingerhof
14 mei ‘18
15 mei ‘18
16 mei ‘18
Tineke
Tineke De Triade
Martine De Triade
De Kampingerhof
Tineke afwezig

Donderdag
10 mei ‘18
Hemelvaart

Vrijdag
11 mei ‘18
Vrij

17 mei ’18
Tineke afwezig

18 mei ‘18
Tineke
De Kampingerhof

