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___13 mei 2022
Activiteit
Bezoek Vlechtmuseum Noordwolde-groep 7/8
Triade got Talent
Hemelvaart, donderdag en vrijdag vrij
Kunstenaar in de klas, groep 4/5
Pinksteren, maandag vrij
Verkeersflits
Studiedag, alle kinderen zijn vrij
Schoolkamp groep 8
Schoolreizen groep 1 t/m 7

Triade got Talent verplaatst naar woensdag 25 mei
De leerlingenraad organiseert op woensdag 25 mei talentenshow ‘De Triade Got Talent’.
Er zijn veel kinderen op de Triade die het leuk vinden om op te treden voor publiek.
De kinderen kunnen hun talenten op woensdag 25 mei op een toneel aan de andere
kinderen laten zien.
Er is een jury die gaat kijken wie dit jaar de wisselbeker krijgt.
Vindt uw kind het leuk om op te treden voor het publiek van de Triade, dan kan het zich tot
vrijdag 20 mei opgeven bij de eigen meester of juf.
Verkeersflits
Op 7 juni, de dag na Pinksteren, staat de ochtend in het teken van verkeerslessen van Veilig
Verkeer Nederland. Dit project heet de Verkeersflits. Elke groep krijgt een les die bij de
ontwikkelingsfase van de leeftijd hoort. Er komen vrijwilligers die de kinderen van alles leren,
maar ook praktisch met de kinderen aan de slag gaan. Dit gebeurt allemaal in en om de
school.
De onderwerpen zijn:
• Groep 1, 2 en 3: Oversteken
• Groep 4 en 5: Fietsvaardigheid
• Groep 6/7: Dodehoek en remweg
• Groep 7/8: Afleiding op de fiets
Help ons een ANWB Verkeersplein winnen
We willen onze kinderen in een veilige omgeving ervaring laten opdoen met verschillende
verkeerssituaties. Daarom doen we mee met de actie: een ANWB Verkeersplein voor een
schoolplein. Help jij ons mee dit verkeersplein te winnen? Stem vóór 25 mei op ons via
anwb.nl/verkeerspleinen #anwb

Schoolfruit
De levering van EU-schoolfruit is sinds de meivakantie afgelopen. We hebben ons alweer
ingeschreven voor het komende schooljaar en hopen dat we weer ingeloot worden!
Schoolreizen
De schoolreizen zijn weer geregeld.
Gelukkig mogen de kinderen van groep 8 dit jaar weer op kamp. Een mooie afsluiting van
hun basisschooltijd!
Hieronder ziet u de reisjes en de kosten.
Wilt u het bedrag voor het schoolreisje/schoolkamp zo spoedig mogelijk overmaken naar:
NL51RABO0114177643,
tnv Oudervereniging SBO de Triade te Wolvega,
ovv de naam van uw kind.
• Groep 1, 2 en 3 gaan naar Ballorig in Heerenveen
kosten €20,• Groep 4/5 gaan Sybrandy’s speelpark in Oudemirdum
kosten €20,• Groep 6 en 7* gaan naar De jongens van outdoor in Appelscha
kosten €30,• Groep 8 gaat drie dagen op kamp naar Appelscha
kosten €70,*Dit gaat om alle kinderen van groep 7, dus de kinderen van juf Haron en meester Jan.
Verdere informatie over de schoolreisjes en het schoolkamp krijgt u van de leerkrachten.
Is het moeilijk voor u om dit bedrag te betalen, dan is het mogelijk om Stichting Leergeld in te
schakelen. In de bijlage vindt u informatie.
Neem contact op met Leergeld Weststellingwerf
•

Postbus 7
8390 AA Noordwolde

•

Mail: info@leergeldweststellingwerf.nl

•

Telefoon: 06 23745440
Bereikbaar op dinsdag en donderdag van
10.00 uur tot 13.00 uur

Meer weten? Kijk dan op www.leergeld.nl.
Veerkieker
Door de Corona is het alweer een poosje geleden dat we genoten hebben van de culturele
lessen die we aangeboden krijgen via het Veerkieker project. Alle lessen hebben te maken
met de geschiedenis van de Stellingwerven.
De kinderen van groep 6/7 zijn op bezoek geweest bij korenmolen Windlust in Wolvega.
Daar hebben ze een rondleiding gehad en hebben ze geschilderd met zelfgemaakte verf.
Groep 1, 2 en 3 is gisteren naar Appelscha geweest. In de Hoolten Klinte hebben ze
meegedaan met een interactief toneelspel.
Gisteren waren de kinderen van groep 4/5 ook op stap. Zij hebben een bezoekje gebracht
aan het Kiekhuus in Wolvega. Op 2 juni komt er een kunstenaar op school die een tekenles
gaat geven.
Groep 7/8 gaat 19 mei naar het Vlechtmuseum in Noordwolde. Ze krijgen een kleine
rondleiding door het museum en gaan daarna samen met een kunstenaar aan de slag.

