Nieuwsbrief van o.b.s. Het Spectrum
Maart 2017

3 maart 2017

Datum

Activiteit

Woensdag 1 maart

MR Cluster

Dinsdag 7 maart

Oud papier

Woensdag 22
maart

Open dag Bijeen
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Welkom op school
Unicefloop

Welkom op school
De weken voor de voorjaarsvakantie
hebben we maar liefst 9 nieuwe leerlingen
mogen ontvangen op onze school:

Voorstelling groep 1 en 2 Groep 1a: Djessy-Djay Gerrits
JOGG-weetjes maart ‘17
Klassenpagina groep 6

Groep 2a:
Groep 1b:
Groep 2b:
Groep 4:
Groep 5:
Groep 6:

Amalia Wolters
Danisha Spijkerman, Isa Scheffer en Meike Winkel
Britt Hooijer
Thalia Wolters
Wiebe Possemis
Abdullah Tarifi

Op 10 maart wordt Armin Bazdarevic 4 jaar en zal hij bij juf Marga in de
groep komen.
We heten jullie allemaal van harte welkom bij ons op school en hopen
dat jullie hier een fijne en leerzame tijd zullen hebben.

Unicefloop
Eind januari hebben de kinderen een folder over de Unicefloop 2017 gekregen.
Denkt u eraan uw kind(eren) tijdig aan te melden voor de Unicefloop op 9
april? Dat kan via het digitaal inschrijfformulier, klik op onderstaande link:
www.cascaderun.nl/inschrijven/unicef-kinderloop
De inschrijving sluit zo gauw de deelnemerslimiet
behaald is en uiterlijk op 9 maart. Wij hopen dat
zoveel mogelijk kinderen meedoen aan de
Unicefloop op 9 april a.s. zodat er veel geld
opgehaald wordt voor de bestrijding van Kinderarbeid.

Voorstelling groep 1 en 2
De groepen 1 en 2 zijn afgelopen maandag naar de voorstelling ‘Paolo
de zebratemmer op zoek naar de verdwenen zebra’ geweest. Zebra Seef
is ontsnapt en Paolo krijgt de opdracht om deze aan de andere kant van
de stad op te halen. Met een trapauto en accordeon komt Paolo de
school binnen. Paolo bedenkt een route, maar kan dit niet alleen, de
kinderen gaan met hem mee. Aan de hand van allerlei opdrachten en
moeilijke situaties gaan ze op pad. Het was een leuke, maar ook zeker
een leerzame voorstelling.

Maart 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
Water uit een fles is absoluut niet beter dan water uit een kraan. Water uit een
fles kost 1000 keer meer dan water uit de kraan. Daar komt nog bij dat water
uit een fles slecht is voor het milieu, vanwege de verpakking en het vervoer.
Groente eten
Champignons zijn populair, we eten er als Nederlanders gemiddeld 3 kilo per
persoon per jaar van. Slim, want ze zijn erg eiwitrijk. Paprika is een echte
vitamine C bom! Probeer dit dus vaak te eten als gezonde hartige snack.
Ontbijt
Ontbijten geeft je lijf niet alleen energie, maar ook belangrijke voedingsstoffen.
Een ontbijt levert de vezels, vitamines en mineralen waar je lijf om vraagt.
Gratis bewegen
Koppel beweging aan andere routines in je leven, bijvoorbeeld door
boodschappen op de fiets of lopend te doen, een halte eerder uit te stappen
als je met de bus reist of in de pauze een wandeling te maken.
Fietsstimulering
Van fietsen krijg je niet alleen sterke benen, een goede conditie en een
gezonde blos op je wangen, het maakt je ook slimmer!

Meer informatie over gezonde voeding en bewegen kunt u vinden op
www.voedingscentrum.nl.

Klassenpagina groep 6
Welkom Abdullah!
Abdullah is voor de vakantie bij ons in de klas gekomen en wij willen
hem graag aan jullie voorstellen!
Zoë, Janita en Niga hebben hem kort geïnterviewd en daarvan hieronder
het resultaat.
Wanneer ben je in Nederland gekomen?: november 2015
Wat zijn je hobby's?: voetballen
Wie zijn je vrienden in de klas?:Giovanni,Sacha,Wesley,Sem,Justin
Hoe vind je het in groep 6: leuk en mooi

Hoe gaat het in de klas?
Wij willen graag laten weten hoe we het in onze klas vinden gaan.
Sacha: het gaat heel goed in de klas.
als we moeten werken gaat het erg goed.
Zoë: ik vind het leuk in de klas.
ik heb het gezellig met men vrienden en vriendinnen.
Janita:het gaat hartstikke goed in klas.
en ik heb veel vrienden en vriendinnen.
Niga: ik vind het gezellig in de klas.
ik heb hele aardige vriendinnen.
Giovanni: momenteel tot aan nu toe gaat het goed.

Abdullah: de klas is leuk.
alleen het gaat soms goed, want ik vind het moeilijk.
Angelique: het is best wel leuk.
Indy: ik vind het leuk.
Jaydee: ik vind het heel erg leuk in de klas.
Fenna: ik vind het soms wel leuk in de klas.
Delano: ik vindt het mooi in de klas.
Sem:ik vind het in de klas leuk.
Tessa:best wel leuk maar ook soms herrie
Dylan:ik vind het nog wel goed gaan.
Charissa: ik vind het leuk.maar ook soms herrie.
Anouk:ik vind leuk in de klas en ik heb goeie vriendinnen
Keano:ik vind de sfeer in de klas soms niet leuk maar meestal wel.
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Justin:ik vind de sfeer in de klas soms niet leuk maar meestal wel
Namida: ik vind het leuk in de klas.en heb het gezellig met men
vriendinnen.
Getypt door: Wesley
(Wesley is helaas zelf vergeten om te typen hoe hij het vindt gaan!)

