INFO 19
15 juni 2017

belangrijke data voor de komende periode
dinsdag 13 t/m vrijdag 16 juni
avondvierdaagse
donderdag 22 t/m vrijdag 23 juni
kamp
Vrijdag 23 juni
schoolreis
donderdag 29 juni
oud papier
donderdag 29 juni
uitgifte Info nummer 20

groep 1 t/m 8
groep 6 t/m 8
groep 1 t/m 5
groep 1 t/m 8

Nieuws uit het team
Algemene ledenvergadering VPCBO
Donderdag 15 juni is de algemene ledenvergadering van
de VPCBO Coevorden. De vergadering wordt gehouden in CBS “de Wegwijzer” in Geesbrug.
Aanvang 19.45 uur. U bent van harte welkom.
PO in actie
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u meer informatie over de PO in actie op dinsdag 27
juni. U ontvangt binnenkort nog meer informatie. Houd de mail dus in de gaten.
Kamp en schoolreis
Volgende week gaan de leerlingen van gr. 6 t/m 8 op kamp. De leerlingen van gr. 1 t/m 5 gaan
op schoolreis. We hebben er zin in. We hopen op mooi en zonnig weer.
Contactmiddag/avond
De tienminutengesprekken van 3 juli zijn een week uitgesteld. De gesprekken vinden nu plaats
op maandag 10 juli.
Extra studiedag
Op vrijdag 30 juni is er een extra studiedag voor een deel van het team. Om die reden hebben
de meeste leerlingen een extra vrije dag. Leerlingen van gr. 7/8 hebben op deze dag o.a. een
voorstelling in Schoonoord. Dit willen we de kinderen niet onthouden. Zij gaan dus wel de
gehele dag naar school. Hebt u geen opvang voor uw kind, neem dan even contact met ons op.
Wij zorgen dan voor opvang.
De techniekklas
Zoals u weet heeft onze vereniging een techniekklas De techniekklas is in het leven geroepen
voor kinderen die geïnteresseerd zijn in techniek en graag met de handen werken. Het zijn
kinderen met een praktische intelligentie die het geweldig vinden om iets te maken.
De technieklessen zijn gegeven in Sleen en in Coevorden gegeven.. Rick Bos leerling van onze
school, heeft de technieklessen bezocht. Hij heeft prachtige werkstukken gemaakt. Vanwege
het enthousiasme van de leerlingen onderzoeken we of meer kinderen de techniekklassen
kunnen bezoeken.
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Nieuws uit de groepen
Nog even een terugblik.....
Wat hebben de kinderen genoten van het heerlijke weer afgelopen week!

Project “Aap, noot, Mies”

Groep 4-5-6 werkt met het project 'Aap, noot, Mies'. Dit project gaat over de school van vroeger. Ook
hebben we geoefend met het verwelkomen van de juf. Dit vonden we erg grappig.
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