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Datum

Activiteit

Vrijdag 30 maart
t/m maandag 2
april

Paasweekend

Groep

Alle
leerlingen
vrij

April 2018
Datum

Activiteit

Groep

Donderdag 5 april

Schoolfotograaf

1-8

Zondag 15 april

Unicefloop

1-8

Donderdag 12 april

Theorie verkeersexamen

7-8

Vrijdag 13 april

Praktijk verkeersexamen

7-8

16 t/m 26 april

NME projectweken

1-8

Dinsdag 24 april

Afsluiting NME kijkavond

1-8

Vrijdag 20 april

Koningsspelen

1-8

Vrijdag 27 april

Koningsdag

1-8

Alle
leerlingen
vrij!

Palmpasen
Gefeliciteerd!
Sport- en cultuurkamp
2018
Klassenpagina groep 5

Opmerking

Opmerking

Ouders en
leerlingen
18.00 uur

Mei 2018
Datum

Activiteit

Groep

Opmerking

30 april t/m 4 mei

Meivakantie

1-8

Alle
leerlingen
vrij!

Zaterdag 5 mei

Bevrijdingsdag

Party van de Pret
Alex Leijssenaar
-Een uur lang
buiten spelen
-Taal moet ook op het
chromebook worden
gemaakt
-De hele woensdag hebben
we vrij
- Spelletjes worden op het
chromebook gespeeld
-Er komt een speeltuinplein

Uitslag schoolverkiezingen
De partij van de pret heeft met het overgrote deel
aan stemmen de schoolverkiezingen gewonnen.
Alex Leyssenaar uit groep 4, lijsttrekker van deze
partij ging uit zijn dak van blijdschap!
Hij heeft een schooldiner gewonnen en mag
daarvoor 4 vrienden/vriendinnen uitnodigen. Ook
krijgt hij nog een persoonlijke prijs uitgereikt.
Leerlingen en ouders die op hem gestemd hebben,
wil hij hierbij hartelijk bedanken.

Schoolfotograaf
Op donderdag 5 april komt de fotograaf weer op school.
Wegens de grote belangstelling voor het maken van de
familieportretten zullen we het, net als vorig jaar, op de volgende
manier organiseren:
's Ochtends worden de leerlingen individueel en met broertjes en zusjes
die op school zitten gefotografeerd.
's Middags worden de groepsfoto's gemaakt.
Vanaf kwart over 3 kunnen ook portretten
gemaakt worden met broertjes en zusjes die
niet bij ons op school zitten.
Hiervoor komt een intekenlijst in de hal, zodat
u een beetje kunt inschatten hoe laat u aan de
beurt zult zijn.
Het bestellen en betalen zal weer via internet
gaan. Hierover zult u nog nader worden
geïnformeerd.

Veiliger oversteken
Op de avond "Wat leeft er in uw buurt" met wethouder Steenbergen,
voorjaar 2017, heeft Arjan van Lubeck namens de MR van Het Spectrum
gepleit voor veilig oversteken in de Tamboerlaan (ter hoogte van de
glasbakken). Voor schoolgaande kinderen is het van belang de
verkeersituatie te verbeteren. Vooral gezien het vele autoverkeer
tijdens de ochtendspits, werd het oversteken bemoeilijkt. De gemeente
heeft inmiddels middengeleiders aangelegd.
Dus het oversteken zal nu een stuk makkelijker en veiliger gaan!

Palmpasen
22 maart 2018

Gefeliciteerd!
Op 27 maart is er feest bij Dani van Setten uit groep
1/2b, hij viert dan zijn 6e verjaardag.
Op 28 maart mag Mandy Scheper uit groep 6/7 haar
verjaardag vieren, zij wordt 10 jaar!
Op 30 maart is het dubbel feest: Lindsey Lambers uit
groep 1/2a wordt deze dag 6 jaar en Hillie Santing uit
groep 5 viert haar 9e verjaardag!
Op 2e paasdag (2 april) hebben we maar liefst 3
jarigen: Mahmoud Alhawi uit groep 1/2a viert zijn 5e
verjaardag, Nova-Lee Oelen uit groep 7/8 wordt 12
jaar en Lieke van der Staal uit groep 4 mag haar 8e
verjaardag vieren.
Op 4 april is het feest in groep 1/2a, Sem Kleiman viert
deze dag zijn 5e verjaardag.
We sluiten deze reeks af met Sevde Ergin uit groep
6/7, zij wordt 6 april 10 jaar!
We wensen jullie allemaal een hele fijne verjaardag!

Sport- en cultuurkamp 2018
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
De drie Drentse gemeenten Hoogeveen, Westerveld en De Wolden
organiseren deze zomer samen met de jongerenwerker van Welzijn de Wolden
het sport- en cultuurkamp 2018. Een week lang worden gezellige sportieve en
culturele activiteiten georganiseerd voor kinderen uit groep drie tot en met
acht van het basisonderwijs. Dit jaar vindt het kamp plaats in Hoogeveen.
Voor wie wordt het sport- en cultuurkamp georganiseerd?
Het kamp is bedoeld voor kinderen uit de basisschoolgroepen drie tot en met
acht uit Hoogeveen, Westerveld en De Wolden. Het kamp wordt georganiseerd
voor kinderen die in de zomervakantie om verschillende redenen niet op
vakantie kunnen. Denk bijvoorbeeld aan ziekte van familieleden of

verminderde financiële mogelijkheden. Wij bieden deze kinderen de
mogelijkheid om in de zomervakantie een week lang gratis georganiseerde
activiteiten te komen doen. Alle kinderen die na de zomervakantie naar groep
drie gaan of voor de zomervakantie nog in groep acht zitten zijn welkom.
Wat houdt het sport- en cultuurkamp in?
Een groot deel van de activiteiten zullen plaats
vinden in en om sporthal ‘het Activum’, maar
ook in de omgeving van Hoogeveen. De
deelnemers zullen ook overnachten tijdens het
sport- en cultuurkamp.
De drie gemeenten en welzijnsorganisaties uit bovengenoemde gemeenten
zetten zich, door middel van de sportleiders(de zogenoemde Beweegcoaches
of Buurtsportcoaches) en jongerenwerk professionals in om het kamp tot een
succes te maken. Dit doen zij samen met vrijwilligers en stagiaires van diverse
opleidingen.
Het sport- en cultuurkamp is inclusief:
- Een week lang (van maandagmorgen tot
vrijdagmiddag) sportieve en culturele
activiteiten.
- Extra activiteiten, zoals bezoek aan zwembad.
- Overnachten in de sporthal.
- Dagelijks ontbijt, lunch, avondeten, drinken en
gezonde tussendoortjes.
- Professionele begeleiding vanuit de drie
gemeenten en enthousiaste vrijwilligers.
Waar en wanneer?
Het sport- en cultuurkamp 2018 wordt georganiseerd in de zomervakantie van
maandag 20 augustus t/m vrijdag 24 augustus 2018.

Aanmelden of meer informatie?
Dankzij de inzet van de drie gemeenten en inzet van enthousiaste vrijwilligers
is het sport- en cultuurkamp voor de deelnemers gratis. Om uw kinderen aan
te melden kunt u een aanmeldformulier aanvragen en uiterlijk 30 juni
terugsturen. Heeft u vragen of wilt u uw kinderen aanmelden, stuur dan een
mail naar: f.schuurman@dewoldenhoogeveen.nl of bel 06-55470112.
Met vriendelijke groet,
Frank Schuurman
Sportfunctionaris gemeente Hoogeveen
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Woensdag, 7 maart 2018 waren wij naar een voorstelling in de Tamboer:
DOMOVOJ MAXIMUS…
Dit is wat wij ervan vonden:
Djando: Het was een leuke
voorstelling!
Lynn: Een beetje stom, maar
ook een beetje leuk en
grappig.
Danisha: Leuk!!!
Jasmijn: Leuk! Moest er wel
om lachen.
Hillie: Het was super leuk…
Thalia: Het was heel erg grappig.
Devlin: De kabouters en de spelletjes waren leuk.
Hugo: Het schietende pistool vond ik heel leuk.
Djayden: Ik vond de computerspelletjes leuk.
Kevin: Het was niet écht leuk, maar ook niet stom.
Marcello: De voorstelling was best grappig.
Mark: Het was best wel spannend!
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Esma: Vond het niet écht
leuk, want kabouters bestaan
niet…
Ismail: De voorstelling was
grappig en spannend.
Giovanny: Leuk, maar had
ook wel willen gamen.

