Nieuwsbrief
Agenda
Weeknr
14
15/16
16
16
17/18
19

Datum
13 april
15 t/m 18 april
21 april
22 april
23 april t/m 8 mei
11 mei

____8 april 2022
Activiteit
Schoolvoetbaltoernooi groep 7/8
Goede Vrijdag en Pasen. Iedereen is vrij.
Veerkieker groep 6/7
Koningsspelen
Meivakantie
Schoolkorfbaltoernooi

Verkeer rond de Triade
De meeste kinderen komen en gaan door de ingang bij het plein. Daar staan ook de ouders
te wachten die hun kind halen of brengen.
Om de veiligheid voor de kinderen te verbeteren hebben we de autovrije zone voor het halen
en brengen ingesteld. We verwachten dat de kinderen buiten de zone uit de auto stappen en
naar school wandelen. Dit geldt ook voor het ophalen. Onze eigen ouders rijden dus niet
door de straat. Helaas kunnen we de weg niet afsluiten. Houd er dus wel rekening mee dat
er af en toe een auto langs kan rijden.
Schoolvoetbaltoernooi uitgesteld naar 13 april
Het schoolvoetbaltoernooi in de gemeente Weststellingwerf is vanwege het slechte weer
uitgesteld naar woensdag 13 april.
Oproep!! Avond-4-daagse Wolvega
Welke ouder(s) wil(len) de organisatie voor de avond-4-daagse doen?
Graag melden bij Tineke Schepers.
Veerkieker groep 6/7
De kinderen van groep 6 en 7 hebben op donderdag 21 april een cultureel programma van
de Veerkieker. Ze gaan naar de Korenmolen in Wolvega en krijgen een schilderopdracht.
Leskoffer ‘De vergeten oorlog’ in groep 7/8
De kinderen van groep 7 en 8 hebben een pakket van de bibliotheek te leen over de tweede
wereldoorlog. Het bestaat uit leesboeken en lesideeën. In deze weken krijgt dit onderwerp
altijd extra aandacht in de bovenbouw, vanwege 4 en 5 mei.
Corona
Sinds 23 maart zijn er bijna geen maatregelen meer waar we ons aan moeten houden.
Wel moeten mensen die positief testen in isolatie. Na 5 dagen (waarvan 24 uur klachtenvrij)
mag je overal weer komen. Wilt u nog steeds extra voorzichtig zijn als u, of uw
gezinsleden klachten hebben?
Als u zelftesten wilt, dan kunt u dat vragen aan de leerkracht of via de Parro-app.
Schoolkorfbaltoernooi
In de pauzes hebben we regelmatig de korven buiten staan, zodat de kinderen goed kunnen
oefenen. Op dinsdag 10 mei wordt er tijdens de gymlessen van meester Frits een korfbal
clinic gegeven.
Belangrijke informatie voor de kinderen die meedoen volgt later.

Denkt u nog aan het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage?
We vragen jaarlijks een ouderbijdrage van u van €25,-.
Van de ouderbijdrage worden verschillende activiteiten betaald, zoals het Sinterklaasfeest,
het Kerstfeest, de projectweek, de sportdag, enzovoort.
U kunt de vrijwillige ouderbijdrage overmaken naar bankrekeningnummer
NL51RABO0114177643 ten name van Oudervereniging, onder vermelding van de naam
van uw kind.

