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Agenda
do 26 mei

Hemelvaartsdag (leerlingen vrij)

vr 27 mei

Margedag (leerlingen vrij)

di 31 mei

Freerunning Heerenveen groep 4 t/m 8

wo 1 jun

Groep 6 Schilderen en korenmolen Windlust

ma 6 jun

2e Pinksterdag (leerlingen vrij)

di 7 jun

Oud papier

Verslagen schoolkorfbal
Vorige week woensdag was het schoolkorfbaltoernooi. Twee ouders hebben een verslag gemaakt, waarvoor hartelijk
dank!
Verslag van een ouder:
Dinsdagmiddag werd er bij de spontane
voorbespreking duidelijk dat beide leiders
geen verstand van korfbal hadden. Gelukkig
schoot een ouder te hulp en werd benoemd
tot assistent. Met zijn jarenlange ervaring in
het trainen van deze leeftijdsgroep voelden
wij ons klaar voor het toernooi!
Met op de achtergrond de motiverende
klanken van de Backstreet Boys en T-Spoon
werd het team klaargestoomd voor de eerste
wedstrijd. De assistent gaf ze tips en tricks
met behulp van een voetbal en een
vuilnisbak. Met veel plezier werden er
verschillende situaties uitgespeeld.

De eerste wedstrijd was tegen De Striepe. Een beetje onwennig begonnen ze het spel te ontdekken.
Tot ieders verbazing werd er al snel gescoord. De fanatieke leerkracht van de tegenpartij had dit ook zeker niet
verwacht en zette nog een tandje bij. Dat mocht niet baten, want een tweede doelpunt volgde daarna snel en toen
was voor het team de overwinning al daar.
In de rust momenten werd er een klein beetje gerust, gevoetbald, gekeken bij klasgenootjes, gedronken en wat
lekkers gegeten. Ze hebben zich geen moment verveeld en de sfeer was top!
Zodra de assistent iedereen bijeen riepen voor de volgende wedstrijd, stonden ze klaar en waren ze weer
strijdvaardig in het veld. Deze keer speelden ze tegen de Tuindorpschool, altijd lastig.
Ons team was behoorlijk fanatiek en ze waren goed op elkaar ingespeeld. Met een 1-0 pakten ze de tweede
overwinning.
De laatste wedstrijd was tegen een ander team van de Tuindorpschool.
Ondertussen voelde het team zich al onoverwinnelijk, dus ook deze tegenpartij werd flink
aangepakt met 2-0. De tegenpartij was zichtbaar vermoeid, maar ons team had nog wel
een paar wedstrijden kunnen spelen.

De volgende stop was toch echt een rustmomentje bij de kraam van de ijsjes. Ondertussen grote verhalen tegen
andere teams dat we zo onze prijs even gingen ophalen.
We keken terug op een zeer geslaagde middag. Het enige verbeterpunt was misschien om de overwinningsdansjes
iets meer op elkaar af te stemmen. We leggen dit puntje neer bij de assistent.
Super trots op het team met een mooie eindstand, 5 x gescoord en 0 tegenpunten. Dat hebben die kinderen en
leiders dan toch weer mooi gedaan!
Verslag van een ouder
Vorige week woensdag deden er flink wat teams van de Vensterschool mee aan het schoolkorfbaltoernooi in
Noordwolde. Met veel enthousiasme, stralend weer en de nodige support stonden de leerlingen op het veld. Plezier
en fanatisme wisselden elkaar af, wat een inzet en goede zin! Een prachtige, sportieve middag werd afgesloten met
in de finale (kampioenspoule groep 5/6) de Vensterschool . De supporters zagen de OBS Tuindorp winnen. Echter
het gevoel trots overheerst, groep 5/6 van de Vensterschool is reserve kampioen van Weststellingwerf! Van harte
gefeliciteerd dames en heer.
Inzending Leonidas
Was jij één van de velen die meegedaan heeft aan het schoolkorfbaltoernooi op het
Leonidasveld in Noordwolde en vond je het zo leuk dat je nog een keer wilt korfballen? Of
zoek je nog een leuke teamsport die je samen met je vriendjes en vriendinnetjes kan
doen? Kom dan eens bij korfbalvereniging Leonidas in Noordwolde kijken!

Heb jij nou ook zo leuk gekorfbald tijdens het schoolkorfbaltoernooi? Kom dan vrijblijvend meetrainen bij
Korfbalvereniging Leonidas. Meld je aan via de link hieronder.
info@kvleonidas.nl

Schoolfoto's
Vorige week hebben de leerlingen een inlogkaart meegekregen. Met die kaart kunt u de
schoolfoto's van uw kind(eren) aanschaffen.

Weeknieuws
In verband met Hemelvaart en de marge dag er na, is er volgende week geen Weeknieuws.

NSA

NSA dinsdag 31 mei 2022
Tijd: 14.45 – 15.45 uur
Doe jij ook mee met het Naschoolse Sportaanbod?
Tijdens deze NSA kan jij laten zien of jij goed kan pijl en boog schieten.
Dus vind je het leuk om te leren pijl en boog schieten en denk je dat je een echte Robin
Hood bent? Kom dan gezellig naar de NSA bij de Duker en laat zien dat jij een echte pijl
en boog schutter bent!
We zien jullie graag in de gymzaal van de Duker!

Speelland

