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Activiteit

Belangrijke Data

Maandag 5 en
dinsdag 6 juni

Pinsterweekend

Welkom op school

13 t/m 16 juni

Avond 4 daagse

groep

opmerking

Sportdag groep 5 en 6
Sportdag groep 7 en 8

Welkom op school!

Actie E-waste race

Op 17 juni wordt Dylan Bos 4 jaar. Hij
komt bij juf Titia in groep 1b. We heten
jou van harte welkom bij ons op
school!

Ingekomen stukken van
de gemeenste
Hoogeveen: Jogg feitjes
Klassenpagina groep 4

Sportdag groep 5 en 6
Afgelopen woensdag 31 mei was de jaarlijkse sportdag. Op de
velden van HZVV stonden 12 spelletjes klaar. Daar streden de
kinderen in groepjes tegen andere scholen.

Sportdag groep 7 en 8
Dinsdag 30 mei was de jaarlijkse sportdag voor groep 7 en 8.
Zij gingen 3 onderdelen bij langs. Atletiek, zwemmen in de
Dolfijn en Peanutbal.

Actie E-waste race
De groepen 6 en 7 doen mee met de actie E-waste race. Zij
gaan proberen zoveel mogelijk elektrische apparaten te
verzamelen. In de hal op school staan een heleboel blauwe
containers waar de apparaten in verzameld kunnen worden.
Er is al een heleboel verzameld, maar er kan nog meer bij. Ze
strijden tegen verschillende scholen in de omgeving
Hoogeveen. De hoofdprijs is een schoolreis naar Nemo met
de hele klas. Dit zou natuurlijk helemaal te gek zijn. Helpt u
mee om de eerste prijs te behalen? De actie loopt nog t/m 23
juni 2017.

Mei 2017

JOGG weetjes
Sinds 2014 is de gemeente Hoogeveen een JOGG gemeente. JOGG is een
landelijke beweging en staat voor Jongeren Op Gezond Gewicht. Met elkaar
werken we aan een gezonde jeugd in een gezonde omgeving. Iedere maand
schrijft JOGG Hoogeveen vijf weetjes voor de nieuwsbrief.
Veel leesplezier!

Water drinken
60% van de kinderen zegt kraanwater lekker te vinden. Puur water heeft geen
geur en bevat geen calorieën. Daarnaast is water drinken niet schadelijk voor
je tanden en je tandvlees.
Groente eten
Kinderen vinden knapperige groente vaak lekker. Geef bijvoorbeeld een
worteltje, stukje paprika of een radijsje. Ook frisse tomaat of komkommer op
brood valt misschien goed in de smaak!
Ontbijt
Een goed ontbijt brengt de kinderen goede voedingsgewoonten bij waar ze nu
en later alle baat bij hebben. Wie kiest voor volkorenbrood krijgt ook extra
vezels binnen.
Gratis bewegen
Als je kind sport heeft hij of zij minder kans op diabetes type 2. Je kind zal
minder gevoelig worden voor infecties en verkoudheden en zal er ook beter
door slapen.
Fietsstimulering
Fietsen is een sport wat je kunt doen met het hele gezin, en dan bedoelen we
ook écht met iedereen! De kleinste kan in een zitje voorop of achterop, of
anders in de aanhanger achter de fiets. Ook zijn er speciale aanhangfietsen
voor de kinderen: je hangt een kinderfiets achter je eigen fiets waarbij je kind
niet verplicht hoeft te trappen.

De klassenpagina van groep 4
We hebben eens zitten nadenken over wat we het afgelopen
jaar eigenlijk allemaal hebben geleerd. Dat is best wel veel!
Iedereen heeft daar eens over nagedacht en dat in een zin
opgeschreven.
Lynn: ik vond taal moeilijk, maar nu valt het mee. En rekenen
ving ik het makkelikste.
Marcello: ik het de tafel van 2 en 3 en 5 en 10 geleerd.
Djando: ik heb gelirt rekenen en speling en taal. Ik ben goet
geworden in taal.
Danisha: ik vind taal best lastig, maar nu kan ik het.
Kevin: ik heb dit speling dit jaar gelirt.
Yuna: we heben tafels geleert.
Devlin: ik hep de tafels 3,4,5 eleert
Thalia: Dit jaar hep ik heel veel geleerd. De tafels wist ik eerst
niet maar toen wist ik het wel.
Jasmijn: ik hep estafette goet geleerd.
Giovanny: ik heb x sommen geleerd en taal.
Djaden: Taal gaat steets beeter.
Hugo: ik hep de tafels geleerd.
Youssef: ik hep speen(spelling) gelird van juf
Hillie: ik hep tafels hil goet gelert en hep reekenen heel goet
geleert en ik snap tal ook goet.
Esma: ik heb de tafels geleerd.
Mark: keersommen, splitssommen, minsommen.
Ismail: ik ben hil goet in tafels van 5,4,3.

