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De sponsorloop
Alle groepen van Het Spectrum hebben weer meegedaan aan de
sponsorloop. Ondanks de warmte hebben de kinderen veel rondjes bij
elkaar gelopen. Gelukkig werden er natte sponsjes gebruikt tijdens het
rennen en kregen ze na afloop een waterijsje. Er is al even gekeken
naar de tussenstand en we hebben inmiddels bijna 800 euro
opgehaald! In de volgende nieuwsbrief maken we de eindstand
bekend. Wilt u alstublieft nog even denken aan het inleveren van de
sponsorlijsten?

Schoolkamp groep 7/8
Vorige week is groep 7/8 op schoolkamp
geweest naar ’t Olde Strik in IJhorst. We
zijn dit jaar lekker sportief op de fiets
gegaan en wat een prachtig weer hadden
we!
We hebben allerlei leuke activiteiten
gedaan zoals een zeskamp en een bonte
avond.

Gelukkig mochten we met het warme weer gebruik maken van het
zwembad op camping de Vossenburcht, dit was een groot succes.
We willen bij deze alle ouders bedanken die hebben meegeholpen.

Infoavond voortgezet onderwijs
Op maandagavond 26 september is er een informatieavond voor alle
ouders van de leerlingen uit groep 8. Op deze avond vertellen juf Ellen
en juf Nienke meer over het voortgezet onderwijs en wat de leerlingen
dit jaar kunnen verwachten. De informatieavond zal om 19.00 uur
beginnen.

Informatiekalender
In de vorige nieuwsbrief berichtten we u over de
informatiekalender. Helaas is het niet gelukt deze
op tijd klaar te hebben. Wij hopen deze volgende
week alsnog te kunnen uitdelen.

Schoolhandbaltoernooi
groep 3 t/m 6:
In november organiseert handbalvereniging Kwiek een
schoolhandbaltoernooi voor groep 3 t/m 6. Handbal is
een leuke en flitsende sport die in de zaal gespeeld
wordt. Doordat het spel heel snel gaat en je samen speelt met je
teamgenootjes is het de ideale teamsport en heel leuk om te doen. Het
toernooi is helemaal aangepast aan deze doelgroep. Ieder kind kan
mee doen! Het toernooi zal plaatsvinden op twee woensdagmiddagen.
Voor groep 5/6 op woensdagmiddag 9 november in sporthal
Valkenlaan en voor groep 3/4 op woensdagmiddag 16 november in
sporthal Trasselt.
Deelname is gratis! Opgeven kan t/m vrijdag 28 oktober
via schoolhandbal.kwiek@gmail.com of via
s.nijmeijer@dewoldenhoogeveen.nl. Een team voor groep 3/4 bestaat
uit 5-7 spelers en voor groep 5/6 uit 7-9 spelers. Binnenkort krijgen de
leerlingen een flyer en ontvangt de school meer informatie over de
spelregels en het opgeven van de teams. Mochten er nog vragen zijn?
Neem dan even contact op via bovengenoemd e-mailadres of via de
sportfunctionaris. We hopen op veel deelnemende teams en
spannende wedstrijden en vooral veel gezelligheid.
Namens handbalvereniging Kwiek en Sportief Hoogeveen

Veilig Verkeer Nederland
Gisteren hebben de leerlingen van de groepen 4 en 5 een gastles gehad
van Veilig Verkeer Nederland (VNN). Alle leerlingen werden gemeten
om te kijken of een stoelverhoger in de auto nog verplicht is. De
leerlingen hebben een brief meegekregen waar een en ander wordt
uitgelegd en een klein briefje met daarop hun gemeten lengte. Aan de
groepen is uitgelegd hoe belangrijk het is om veilig aan het verkeer deel
te nemen.

Europese Sportweken
Hoogeveen staat de komende weken in het teken van sport
Op zaterdag 10 september zijn de Europese Sportweken in Hoogeveen
gestart met Hoogeveen Sport! Een mooie opening van het sportseizoen
met veel verenigingen en sportliefhebbers op de Hoofdstraat. De
burgemeester en wethouders hebben laten zien dat zij sport een warm
hart toedragen door deel te nemen aan de #BeActiveChallenge. Op
www.sportiefhoogeveen.nl zijn alle filmpjes te zien. De bedoeling van
de #BeActiveChallenge is dat je gaat sporten met iemand die weinig
sport of iemand die graag wat meer wil sporten. Neem tijdens de
Europese sportweken bijvoorbeeld je buurman, vriendin, vader of tante
mee om minimaal een half uur te gaan sporten. Door zoveel mogelijk
mensen aan het sporten te krijgen laten we zien dat Hoogeveen niet
voor niets sportgemeente van het jaar is! Alle foto’s en filmpjes zien we
graag op social media onder #BeActiveChallenge. Veel plezier de
komende weken. Wie neem jij mee?
Voor meer informatie over de Europese sportweken kun je kijken op
www.sportiefhoogeveen.nl.
Met vriendelijke groet,
Leoni Pleiter
Sportfunctionaris | Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen

Klassenpagina groep 5
Het leukste van mijn zomervakantie was…
… dat ik naar mijn opa en oma ging
(Quinten).
… de disco op de camping en het
zwembad met de glijbaan. Er was
ook een trekker verkleed als
Thomas Trein. We gingen de hele
tijd verstoppertje doen (Dylano).
… dat ik ging zwemmen met
Mandy (Medina).
… het zwemmen, omdat er een
glijbaan was (Chayton).
… Ponypark Slagharen en Plan
Schoonhoven (Roy).

… mijn verjaardag. Ik ben 8 jaar geworden en
het was heel leuk. We hadden twee
springkussens (Destiny).
… dat ik op vakantie naar Apeldoorn was en
het leukste vond ik trampoline springen
(Edu).
… dat ik naar super veel pretparken ben geweest.
Ook nog in de achtbaan over de kop. Dat durfde
mijn zus niet. Het was allemaal super leuk
(Nicole).
… Ponypark Slagharen. Het was leuk en ben in de
wildwaterbaan geweest (Chevy).
… met Quinten en Sem naar Duinenzathe (Bert).
… pretpark Hellendoorn. Ik ben daar in alle
Attracties geweest. Het leukst vond ik de
achtbaan (Sudais).

… dat we lekker gingen zwemmen
en dat mijn nichtjes bij mij
gingen logeren. Ik heb elke week paard
gereden (Mandy).
… paardrijden en met schapen spelen. Ik
mocht 5 rondjes rijden voor 5,00 euro.
Ik mocht op een Shetland-pony. Vorig
jaar mocht ik op een schimmel, maar
die was overleden (Sevde).
… was de camping en zwemmen. Mijn
pony is ook op de camping
geweest. Het was super leuk (Frederika).
… met mijn vriendjes voetballen, lekker
zwemmen en ‘stoepranden’ (Silvan).
… het strand op de waterfiets met 13 andere
kinderen (Lamija).
… vrolijk Italia (Stella).
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