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22 mei 2015

zo 24 t/m ma 25 mei
donderdag 28 mei
vrijdag 29 mei
vrijdag 5 juni
zaterdag 6 juni
donderdag 18 juni

belangrijke data voor de komende periode
Pinksteren
oud papier
schoolreis
groep 2 en 3
uitgifte Info nummer 20
groep 2 t/m 8
klussenmorgen
ouders/verzorgers
schoolreis groep 4 en 5
groep

Nieuws uit het team
Ouderavond
Op woensdagavond 20 mei heeft de schoolkring in samenwerking met het team een ouderavond
georganiseerd. Verschillende sprekers keken terug op het afgelopen schooljaar. De schoolkring
had mevrouw drs. Bergsma uitgenodigd om een lezing te geven over het hoog sensitieve kind. We
kunnen terugkijken op een geslaagde en leerzame avond.
Schoolbus.
De gemeente Coevorden moet flink bezuinigen. Ook de schoolbus die ons twee
keer per week naar de turnhal bracht wordt wegbezuinigd. We zijn nu aan het
nadenken hoe we dit probleem gaan oplossen.
Kamp
We willen alle ouders bedanken die geholpen hebben bij het zeer geslaagde kamp.
De leerlingen hebben genoten.
Het nieuwe schooljaar
Omdat we volgend schooljaar minder leerlingen hebben, denken we na hoe we de leerlingen gaan
verdelen over de groepen. Steeds meer zullen er groepsoverstijgende activiteiten plaatsvinden.
Meer en meer zal het gehele team verantwoordelijk zijn voor alle leerlingen op deze school. Door
de kleine aantallen in elke groep zijn we ervan overtuigd dat we de leerlingen dat kunnen bieden
wat ze nodig hebben.
Gym op het veld
Vanaf volgende week hebben we elke dinsdag gym op het veld. Op 1 juni gaan we weer naar de
gymzaal. Tot de zomervakantie blijft dit zo.
Oproep
Voor het knutselen op school zijn wij doppen nodig. Kan
er voor ons gespaard worden? De doppen kunnen
ingeleverd worden bij juf Jeannet.

De activiteitencommissie
Omdat misschien niet voor iedereen duidelijk is wat de activiteitencommissie zoal doet, leek het
ons goed om eens even een stukje in de nieuwsbrief te zetten. Op het moment bestaat de
activiteiten commissie uit 5 mensen, maar dat mogen er gerust meer zijn. Samen bereiden we in
de loop van het schooljaar een aantal activiteiten voor. Meestal beginnen we met Sinterklaas,
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waarbij we o.a. meehelpen de intocht voor te bereiden, daarna volgt Kerst. Het afgelopen jaar
hebben we, zoals u zich vast nog wel kunt herinneren, voor een gezellige samenkomst op het
schoolplein gezorgd. Natuurlijk komt dan in het voorjaar Pasen, waar we voor de kinderen een
heerlijke maaltijd organiseren. Dit zijn de activiteiten die jaarlijks terugkeren. Daarnaast helpen
we ook bij het organiseren van andere activiteiten zoals bijvoorbeeld het voorleesontbijt, een
fancy fair, en andere inzamelingsacties. Ook mogen de leden van de activiteitencommissie mee op
schoolreis. We hopen dat we iedereen op deze manier iets meer hebben kunnen vertellen over de
activiteiten van de activiteitencommissie. Mocht je het leuk vinden om ons te versterken? Graag!
Je kunt altijd voor meer informatie terecht bij een van ons.
Groeten,
De activiteiten commissie,
Jenny Thiele, Diana Kootstra, Joyce Vos, Miriam Langelaar, Janny Meijer en juf Marjan.
Nieuws uit de groepen
Groep 2 en 3
Samsamdag
Afgelopen woensdag was weer de jaarlijkse samsamdag. Omdat de weersvoorspelling niet zo
goed was, werd de samsamdag in de sporthal gehouden. De kinderen werden in groepjes
verdeeld. Ze deden spelletjes en "vrij spelen"was
gymmen. Ze vonden het geweldig, zwaaien aan de touwen, springen op een dikke mat, voetballen
met een hele dikke bal, enz.
In de pauze kregen ze iets te drinken met fruit en een koekje. Aan het eind van de morgen
gezamenlijk een ijsje eten op het schoolplein bij de van Royenschool. Het was weer een gezellige
morgen. Deze week zijn we begonnen met een nieuw thema: onderwaterwereld / vissen.

Er is door juf Tamara al een prachtige schildering gemaakt voor onze klas. Ook zijn de
thematafels al een beetje in de onderwaterstijl gebracht. In de klas zijn we met de kleuters al
druk aan het vissen vangen. Zo langzamerhand verschijnen er steeds meer onderwater beestjes
in ons lokaal. Ook zijn er leuke boeken over de vissen te lezen in de klas. Groep 3 is alweer druk
aan het werk in de boekjes van kern 11 van Veilig leren lezen. Dat schiet lekker op!

Goed mikken, raak!!!
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Groep 4 en 5
Na een heerlijke vakantie is het ook weer lekker om naar school te gaan.
De kinderen hebben keihard en goed gewerkt deze week. Volgende week
gaan we 4 dagen naar school en beginnen we met de welbekende
citotoetsen. De kinderen ervaren het niet altijd als toets, in de klas wordt
het benoemd als ‘in een boekje werken’. Maandag 1 juni heb ik
compensatieverlof, juf Marjan is dan in de klas. 2 juni hebben we de
voorstelling ‘Cavia’, helaas heb ik nog geen ouders die met ons mee willen
rijden. Graag opgeven bij juf Elleke, dit kan ook via de mail
In de vorige nieuwsbrief was het misschien verwarrend wat betreft de
data van schoolreisje. Groep 4 en 5 gaan 18 juni op schoolreisje.
Groep 6/7/8
Voor de meivakantie heeft Gerrit onze school verlaten. We hebben een leuk boekje voor hem
gemaakt ter herinnering aan onze school. We wensen Gerrit veel plezier en succes op zijn nieuwe
school in Smilde!
Een aantal kinderen van groep 7 en 8, hebben afgelopen 4 mei hun medewerking verleend aan de
4 mei herdenking in het dorpshuis in Schoonoord. Ze hebben de namen van de oorlogsslachtoffers
voorgelezen en hebben bloemen gelegd bij het herdenkingskruis. De kinderen hebben het als
indrukwekkend ervaren.
Het lezen van de boeken voor de Drentse kinderjury zit er weer op. De kinderen hebben een top 3
samengesteld en die is doorgegeven aan de bibliotheek. Nu maar hopen dat een van onze boeken
ook tot beste boek bestempeld wordt!
Volgende week hebben de kinderen van groep 7 de Entreetoets. We wensen ze alle 5 veel succes!
De voorstelling “Het verkeerde
been” waar wij woensdag 20
mei geweest zijn was erg leuk!
Het verhaal werd verteld en
uitgespeeld door één man die
wel 10 typetjes speelde naast
zijn eigen karakter. De kinderen
werden levendig bij de
voorstelling betrokken en
vonden het geweldig! Aan het
eind kregen de kinderen ook
nog een pannenkoekje .
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