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Agenda
Datum

Activiteit

vr 1 apr

Kunstenaar in de klas (groep 3)

di 5 apr

Oud papier

wo 6 apr

Schoolvoetbaltoernooi (leerlingen bovenbouw)

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

wo 27 apr

Koningsdag

vr 29 apr

Meivakantie start 14:15 uur

Aanpassing coronabeleid
Het dringende advies aan leraren en leerlingen van groep 6,7 en 8 om twee keer per week preventief een zelftest te
doen vervalt. Wel blijft het advies om bij klachten een (zelf)test te doen. Er zijn nog steeds besmettingen onder de
kinderen en het team, we vragen jullie daarom de klachten van je kind goed in de gaten te blijven houden. We
hebben genoeg zelftesten op voorraad, deze kunnen altijd afgehaald worden bij meester Jarno. (ongeacht in welke
groep je kind zit).
Beslisboom versie 25 februari

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.

Nieuwe leerling
Deze week hebben we Joris mogen verwelkomen op school.
We wensen hem er veel plezier en een leerzame tijd.

Nieuws uit de Peuterspeelzaal
De afgelopen periode stond thema “ziek en gezond” centraal. We hebben gespeeld met
doktersspullen en hebben bezoekjes aan de dokter nagespeeld.
Bewegen is gezond. We zijn in deze periode dan ook regelmatig naar het gymlokaal van
de basisschool geweest om te bewegen. En dat vonden we super leuk.

Een van de boeken die centraal stond was:
“Dikkie Dik pleisters plakken” en dat hebben we dan ook gedaan.
Er is weer volop geknutseld en we hebben leuke liedjes gezongen, al met al hebben we
weer erg genoten en veel geleerd van al die leuke activiteiten.

Peuterspeelzaal Mandehof
Openingstijden: maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag van 8.15 uur – 12.15 uur.
Tel. 0561 - 432842

IJs- en skeelerclub
Opendag skeelerseizoen 2022 Lindenoord Wolvega.
De IJs- en Skeelerclub Lindenoord start op zondag 27 maart 14:00 het skeelerseizoen 2022.
Tijdens de start van ons skeelerjaar nemen we afscheid van de Kinderkei, die heeft 11 jaar onze clubkleding
gesponsord. Dat laten we tijdens de opendag niet ongemerkt voorbij gaan. We zijn bijzonder blij dat AH Bijsterbosch
Wolvega zich als sponsor aan onze club heeft verbonden, ook dat willen we graag laten zien.
Iedereen is van harte welkom om te komen kijken, of zelf het skeeleren eens te proberen. Neem gerust je eigen
skeelers mee of leen skeelers van onze club. Heb je belangstelling om lid te worden of wil je een paar proeflessen?
In onze kantine staan bestuursleden klaar om je te informeren over de mogelijkheden.
Programma opendag IJs- en Skeelerclub Lindenoord Sportlaan 135 Wolvega
13:30

Start demonstratie training

14:00

Start Opendag

14:30

Afscheid Kinderkei

14:35

Verwelkomen Nieuwe sponsor AH Bijsterbosch Wolvega

14:40

Interview Bart Hoolwerf

14:45

Startschot skeelerseizoen 2022 Bart Hoolwerf

14:55

Groepsfoto skeeleraars met nieuwe clubkleding

15:00

Start clinics voor iedereen op skeelers

16:00

Einde open dag
Website IJs- en Skeelerclub

info@lindenoord.nl

To-B

Paashaasgym beweegteam

