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Datum

Activiteit

Groep

Opmerking

Dinsdag 21 maart

Kijkavond afsluiting
bomenproject

1-8

18.30-19.30
uur

Woensdag 22 maart

Open dag Bijeen

opmerking

April 2017

Inhoud
Belangrijke Data
Even voorstellen

datum

Activiteit

groep

Donderdag 6 april

Palmpasen

1-4

Donderdag 6 april

Theorie verkeersexamen

7/8

Donderdag 6 april

Afsluiting NME kijkavond

1-8

Zondag 9 april

Unicefloop

1-8

Dinsdag 11 april

Praktijk verkeersexamen

7-8

Woensdag 12 april

Reserve verkeersexamen

7-8

Gefeliciteerd!
Oproep overblijf
Ouderbijdrage
Sport- en cultuurweek
Havelte

Ouders en
leerlingen

Even voorstellen

Klassenpagina groep 7/8 Mijn naam is Lammie Oost en volg vanaf 22 maart

Stien Nagengast-Bruggen op als intern begeleider
op obs het Spectrum.
Ik ben getrouwd met Jacob en we hebben twee
volwassen zonen. Mijn hobby’s zijn lezen, tuinieren
en creatieve dingen maken.
Ik ben 15 jaar werkzaam als intern begeleider bij de stichting Bijeen.
Daardoor ben ik al bekend met het team van het Spectrum. Als ib-er hoop
ik het team te ondersteunen bij de ontwikkeling en begeleiding van de
kinderen.
Ik heb heel veel zin om op het Spectrum te starten. En ik zie ernaar uit om
alle kinderen en hun ouders te leren kennen. Ik zal op dinsdag en
donderdagmiddag op school aanwezig zijn.
Vindt u het prettig om vragen over uw kind te bespreken, dan bent u van
harte welkom. Ik denk graag met u mee.
Met vriendelijke groet,
Lammie Oost

Gefeliciteerd!
Er wordt deze en komende week heel wat
afgefeest op school, er zijn maar liefst 7 kinderen
die hun verjaardag mogen vieren.
Lorena Mellée uit groep 2b en Gerda Wolters uit
groep 3a zijn afgelopen weekend 6 en 8 jaar
geworden.
Lindsay Lambers (groep 1a) wordt 30 maart 5 jaar
Dani van Setten (groep 1b) wordt 27 maart 5 jaar
In groep 4a word Mark Snippe 22 maart 9 jaar en
Hillie Santing 30 maart 8 jaar,
Mandy Scheper (groep 5a) wordt 28 maart 9 jaar.
We wensen jullie allemaal een hele fijne
verjaardag toe!

Oproep overblijf
Voor de overblijf zijn we op zoek naar een invalkracht. Wie
wil de overblijfmoeders helpen bij afwezigheid van een van
de moeders? Aanmelden kan bij juf Titia.

Ouderbijdrage
Van een aantal leerlingen is de ouderbijdrage nog niet
ontvangen. Mocht u nog niet betaald hebben voor uw
zoon/dochter, wilt u dan zo vriendelijk zijn alsnog te
betalen? Mocht u om financiële redenen de
ouderbijdrage niet kunnen voldoen, dan kijken we graag
samen met u naar een oplossing.

Sport- en cultuurweek 2017 in Havelte
Door een gebrek aan financiën, ziekte, familieomstandigheden en
andere redenen zijn er elk jaar teveel kinderen die in de zomer niet
op vakantie kunnen. Voor deze kinderen wordt daarom al zes jaar
een sport- en cultuurweek georganiseerd door sportfunctionarissen
van de gemeenten Hoogeveen, De Wolden en Westerveld en
jongerenwerkers van Welzijn de Wolden. Dit jaar is er plek voor
maar liefst 30 Hoogeveense kinderen uit groep 3 t/m 8 om deel te
nemen in de week van 21 t/m 25 augustus.
Mooie locatie in Havelte
De sport- en cultuurweek vindt roulerend plaats in één van de
gemeenten en dit jaar is de keuze op Havelte gevallen. Het
programma zal zoals elk jaar weer gevuld zijn met fantastische
sporten, culturele activiteiten en spellen. De locatie in Havelte biedt
echter ook een aantal nieuwe en leuke mogelijkheden, onder meer
door de bosrijke omgeving en de aanwezige sportverenigingen. Net
als afgelopen jaar zal er van maandag tot en met vrijdag een
dagprogramma worden aangeboden tot 16.30 uur, zodat de
kinderen op tijd terug zijn voor het eten. Om te voorkomen dat
kinderen niet mee kunnen door logistieke problemen, is de
organisatie nog op zoek naar vervoersoplossingen.
Aanmelden
Wilt u meer informatie of wilt u uw kinderen opgeven, dan kunt u
mailen naar Frank Schuurman:
f.schuurman@dewoldenhoogeveen.nl. Er wordt dan zo snel
mogelijk contact met u opgenomen over de voorwaarden en de
benodigde informatie voor deelname aan de week.
Met vriendelijke groet,
Leoni Pleiter
sportfunctionaris | Samenwerkingsorganisatie De Wolden
Hoogeveen
0528-291163 | 06-55470123
l.pleiter@dewoldenhoogeveen.nl
Aanwezig: maandag t/m vrijdag

Klassenpagina groep 7/8

Techniek
Techniek doen wij altijd op de vrijdagmiddag. Dan gaan we
altijd naar een middelbare school. Dan knutselen we altijd
verschillende dingen. Zoals de kaarshouder of een spiraal
game. Dat is natuurlijk altijd leuk. Soms helpen ook kinderen
van de middelbare school ons met knutselen.

Gevangenis museum
we gingen ook een keer een ochtend naar het
gevangenismuseum. Daar werden we in groepjes ingedeeld
en toen rondgeleid. We mochten ook nog even in een echte
cel kijken. Maar daar zaten natuurlijk geen gevangenen meer
in . we zagen ook veel dingen van vroeger. Als laatste
mochten we nog even in de reiswagens van voetballers . als er
bijvoorbeeld een grote strijd tegen de teams waren.

Gerard van Gemert
We gingen ook op een middag naar de bibliotheek om Gerard
van Gemert te ontmoeten. Daar vertelde hij veel over zijn
boeken. Zoals hoe hij ze heeft geschreven. En zoals hoe hij
aan zijn ideeën komt. Hij vertelde ook over zijn nieuwste
boeken. Hij schrijft ook bijzondere boeken. Zoals over de 2de
wereldoorlog. En op het laatst deden we nog een leuke quiz .
waarbij we boekenleggers konden winnen.
Groetjes groep 7 en 8
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