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Belangrijke data
maandag 18 t/m vrijdag 22 februari
donderdag 21 februari
donderdag 7 maart
dinsdag
12 maart
donderdag 21 maart

voorjaarsvakantie
oud papier
uitgifte Info nummer 12
open dag
oud papier

groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8

Nieuws uit het team
We maken een kookboek
Samen met de leerlingen gaan we een kookboek samenstellen. Alle leerlingen van onze school mogen in dit
boek beschrijven hoe ze een heerlijk gerecht maken. Ze kunnen natuurlijk de hulp van hun ouders of
grootouders inschakelen. Het is de bedoeling dat het boek gedrukt gaat worden.

Veurlezen op onze skoele
Ook dit jaar komt het Huus van de taol in maart op bezoek.
Een Drentstalige voorlezer zal in de klas
komen voorlezen. Elk kind waaraan
voorgelezen wordt, krijgt de Wiesneus, een
tijdschrift met Drentstalig (voor)leeswerk,
puzzeltjes, een creatieve opdracht, een
recept, mooie illustraties e.d. De voorkant
van de nieuwe editie - met feest als thema ziet u bijgaand. Aardig om te melden wellicht: de Wiesneus komt dit jaar ook uit in
Groningen, Overijssel en Gelderland; onze Drentse uitgave is de basis, waarna
voor de andere provincies de eigen variant van het Nedersaksisch is gekozen.

Naar de huisarts in Gramsbergen
Op dinsdag 5 maart gaan we met de trein naar de huisarts in Gramsbergen. Deze
excursie wordt georganiseerd in het kader van ons project “ziek zijn”. De huisarts
vertelt ons op die dag wat zijn bezigheden zijn. Misschien meten we tijdens het
bezoek onze bloeddruk en controleren we het zuurstofgehalte in ons bloed.

Techniek op het Hondsrugcollege
Twee leerlingen van onze school gaan op maandagmiddag in het kader van
techniek naar het Hondsrugcollege. De afgelopen weken zijn onze leerlingen
bezig geweest om twee boekenstandaards te maken. Er werd flink gezaagd ,
getimmerd en geschuurd.

Boomplantdag
Op woensdag 13 maart is het boomfeestdag. Deze dag wordt georganiseerd door de gemeente Coevorden.
In heel het land worden op die dag bomen geplant. Ook groep 6 gaat op die dag in het bos werken.Het is
nog een verrassing wat we op die dag precies gaan. Maar één ding is zeker, we gaan die morgen in de
natuur werken.

Feliene gaat voorlezen
Op woensdag 6 maart doet Feline mee aan de voorleeswedstrijd in Coevorden. Ze leest voor uit het boek
“Dagboek van een Vlogger”. We wensen haar veel succes.

Nieuws uit de groepen
Vanmorgen hebben Laura, Roel en Elnathan aan de hand van
een oude plattegrond een kasteel gemaakt. Ook hebben ze goed
gekeken naar de omgeving en dit nagemaakt.

Welk voorwerp is het
zwaarst/lichtst? Eerst
raden en dan wegen.

Samen met de Slagkrooie hebben we tijdens het eerste atelier geknutseld. We hebben
allerlei soorten technieken toegepast. We hebben een bloempot versierd waaronder een
vetbol droog kan hangen en hebben we een voederplankje gemaakt. Het was een groot
succes.

