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Agenda
datum

activiteit

di 5 apr

Oud papier

wo 6 apr

Schoolvoetbaltoernooi

do 14 apr

Studiedag

vr 15 apr

Goede Vrijdag

ma 18 apr

Tweede Paasdag

do 21 apr

Groep 1 Interactief theater in de Hoolten Klinte

vr 22 apr

Koningsspelen

ma 25 apr

Schoolfotograaf

wo 27 apr

Koningsdag

vr 29 apr

Meivakantie start 14:15 uur

Contactgegevens up to date
Als een leerling ziek wordt op school, of een ongelukje heeft gehad, nemen we uiteraard meteen contact met u op.
Het komt echter nog wel eens voor dat we één (of meerdere) oude telefoonnummers of emailadressen in ons
systeem hebben.
We willen u verzoeken om wijzigingen in uw contactgegevens bij ons te melden, zodat we dat in onze administratie
kunnen verwerken.
Ook als u onlangs nieuwe contactgegevens heeft gekregen, worden we hier graag van op de hoogte gebracht.

Oud papier
Op dinsdagavond 5 april wordt er weer oud papier opgehaald. Wilt u het papier weer vanaf 18.00 uur aan de weg
zetten? Ouders van de volgende leerlingen zijn ingedeeld:
Leerlingen
Jelte (3)

Lenah (2)

Irsa (5)

Silke (6)

Joey (4)

Rona (7)

Rimke (1)

Jinse (5)

Sylvie (8)

We verwachten u om 18.30 uur bij school. Wij rekenen op uw komst. Alvast bedankt.
Met vriendelijke groeten,
de oudervereniging.

MR
MR vergadering dinsdag 29 maart
Afgelopen dinsdag was er MR-vergadering op school. We hebben het deze keer over de geplaatste hekken bij school
gehad.
Het scheelt veel in de overlast bij school en er ligt veel minder troep rondom school. Dit is goed nieuws. Over een
poosje wordt er door de betrokken instanties gekeken hoe het er voor staat en hoe we dan hopelijk het plein weer op
kunnen knappen tot een mooier speelplein.
Verder is de nieuwe wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage besproken. Hier komen we in een latere vergadering
nog een keer op terug.
Een groot deel van de vergadering hebben we gesproken over de personeelsbezetting op school. We hebben door
corona en andere ziekte veel afwezigheid van personeel gehad. Het is heel lastig om vervanging te vinden. Dit is
voor iedereen vervelend. Voor de kinderen, de ouders en zeker ook voor het personeel. Dit geeft best wat onrust op
school. We hopen de komende tijd in rustiger vaarwater te komen.
Jan Brugging is namens de MR naar een bijeenkomst over ouderparticipatie geweest en heeft ons hierover
bijgepraat.
De MR is op zoek naar een nieuw lid bij de oudergeleding. Heeft u interesse, geef dit dan aan bij school. U kunt dan
alvast een keer een vergadering bijwonen om te kijken of het iets voor u is.
De volgende vergadering is op 19 mei.

Nieuws uit de bibliotheek
Lezing leesproblemen oplossen
6 april 2022, van 20:00 tot 21:30 | Bibliotheek Oosterwolde
Na het geweldige succes van 9 maart in Wolvega nu de kans in Oosterwolde!

Op 6 april 2022 is er in Bibliotheek Oosterwolde een interactieve lezing over een bijzondere en succesvolle aanpak
voor kinderen met dyslexie en andere leesmoeilijkheden.
Bewegend wijs
Leerkracht en psychomotorisch kindertherapeut Rianne Stoer van Bewegend Wijs uit Vinkega (www.riannestoer.nl)
geeft de lezing die gaat over mogelijke oorzaken van leesproblemen en hoe deze op te lossen.
Website Rianne Stoer

Voor wie?
De avond is bedoeld voor ouders van een kind met leesmoeilijkheden en voor leerkrachten. Het bijzondere van de
aanpak is dat het leesprobleem wordt aangepakt met leuke oefeningen die te maken hebben met bewegen, ritme en
taal.

Aanmelden
De lezing begint om 20.00 uur. De entree is gratis. Aanmelden is noodzakelijk. Dit kan aan de balie van de
Bibliotheek, telefonisch: tel 0516-512075 of online via de website:
Aanmelden
Kindertekeningen lezen.
Zodra een kind gaat brabbelen, gaat het ook krabbelen. Vanaf dat moment kun je via een tekening hun ontwikkeling
volgen. Eerst volgen er krassen, daarna rondjes, strepen, stippen, koppoters en naarmate ze ouder worden zie je
steeds meer herkenbare vormen. Je kunt veel inzicht krijgen in een boom-, huis- of gezinstekening en wat zeggen
het kleurgebruik, de lijnen, vormen en de plaats waar iets is getekend? Zou je wel eens wat meer inzicht willen
krijgen over wat een kind tekent of lijkt het je interessant om te achterhalen wat er in het hoofdje omgaat op het
moment dat er een tekening is gemaakt?
Lever dan voor 1 mei een tekening in bij de
bibliotheek in Noordwolde of Wolvega.
Vermeld daarbij de geboortedatum van je
kind. Maggy Aartsen, kindertekeningen analist
bij Praktijk Yula in Noordwolde, bekijkt ze en
geeft ze 14 mei op het Tekeningenspreekuur
in bibliotheek Noordwolde tussen 10.30 en
12.00 uur aan je terug met bijbehorende
persoonlijke uitleg.
Belangrijk: Geef je kind géén opdracht om iets
te tekenen, het gaat om een
momentopname.

Nationale Voorleeswedstrijd
De gemeentelijke voorrondes in Ooststellingwerf en Weststellingwerf zijn afgerond. Het is duidelijk wie er naar de
gemeentelijke finaleronde gaan. Zoals altijd had de jury alle avonden een pittige taak. In Weststellingwerf is de
gemeentelijke finaleronde op 11 april, in Ooststellingwerf op 12 april en het kampioenschap om de voorleeskampioen
van Opsterland is ook op 12 april. Het gaat vast een spannende strijd worden. De gemeentelijke kampioenen gaan
op 10 mei in De Skâns in Gorredijk de strijd om het provinciaal kampioenschap aan met de rest van de kampioenen
van Friesland.

Schoolfruit
Het schoolfruitmenu van deze week:
woensdag

donderdag

vrijdag

watermeloen

peen

peer

We willen u met klem verzoeken om ook op de andere dagen fruit mee te geven.

Kledingbeurs
Vrijdag 1 april 19.00 uur tot 21.00uur
Zaterdag 2 april 9.30 uur tot 10.30 uur
Locatie: Kerk Noordwolde, Dwarsvaartweg 1
te Noordwolde

Volg ons ook op facebook:
Kinderkledingbeurs Noordwolde

Paashaasgym
NSA dinsdag 12 april 2022
Tijd: 14.45 – 15.45 uur
Sporthal de Duker

Doe jij ook mee met de Paashaasgym
tijdens het Naschoolse Sportaanbod?
Het Beweegteam organiseert na schooltijd
Paashaasgym voor kinderen van groep 1 t/m
4.
Tijdens dit uurtje kunnen de kinderen allerlei
paasspelletjes spelen, over slootjes springen
als een haas, paaseieren mikken en zoeken,
spelletjes met eieren én nog veel meer!
We zien jullie graag in gymzaal de Duker!

