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16 Mei….alle kinderen vrij om 11.30 uur
I.v.m. het schoolkorfbaltoernooi zijn alle kinderen om 11.39 uur vrij!

Technobiel
Maandag stond de technobiel bij ons voor school voor de groepen 6 t/m 8. De technobiel
bestond uit 2 verdiepingen. Op de eerste verdieping konden de kinderen o.a. ontdekken hoe
een transportband werkt en hoe ze vliegtuigjes konden laten vliegen door er met licht op te
schijnen. Ook moesten er 5 storingen in de Cv-ketel opgelost worden, omdat de aap Bito
anders onder de koude douche kwam te staan. De virtual reality bril was daar ook te vinden.
Een verdieping hoger konden de kinderen aan de slag met o.a. spectro. Hiermee moesten ze
proberen een lampje te laten branden of muziek af te spelen. De kinderen waren allemaal
erg enthousiast en vonden het jammer dat het uur zo snel voorbij.

Vogels kijken
Groep 4 volgt al een aantal weken de vogels op de website
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente. Op deze website kunnen we via een
webcam in vogelkastjes en nesten kijken. Regelmatig kijken we hier even op en houden bij
op onze kalender wanneer de verschillende vogels een ei leggen, hoe lang het duurt voordat
de eieren uit komen, maar ook wat de verschillende dieren eten.
Op 10 april hadden we een gast in de klas. Bert Noorman van de Vogelwacht uit Uffelte
vertelde ons van alles over de verschillende vogels. Daarna gingen we met z’ n allen naar de
Spokeplas om daar naar vogels te luisteren en te kijken (met een verrekijker).
Wat lang niet altijd mee viel… Zoek maar eens een vogel op terwijl je door een verrekijker
kijkt. Dat is lang niet makkelijk! Soms konden we de vogels wel horen, bv. een specht, maar
niet zien. Als afsluiting hebben we daar nog even gegeten en zijn vervolgens weer richting
school gegaan.

Excursie groep 3
Donderdag 19 april heeft groep 3 het Scheepvaartmuseum in Sneek bezocht. Een van de
leesthema’s gaat over boten en piraten en in dit museum is een speciale kinderafdeling,
waar ze kunnen kennismaken met allerlei zaken die met de scheepvaart te maken hebben.
De kinderen kregen een korte rondleiding van juf Anita, die vroeger zelf ook op een schip
heeft gewoond. Daarna konden ze zelf aan de slag. Er werden bootjes geknutseld, die ze
later op de vijver van het museum mochten laten varen! Het was een leuke en leerzame
ochtend die voorbij vlóóg! Vanaf deze plaats willen we de ouders die voor vervoer en
begeleiding zorgden nogmaals van harte bedanken!

Leerlingenraad
Afgelopen woensdag is onze leerlingenraad voor het eerst bij elkaar geweest. De leerlingenraad
bestaat uit 2 leerlingen uit de groep 6, 6/7, 7 en 8. Zij zijn door hun medeleerlingen gekozen. Meester
Jarno is voorzitter van de vergadering.
Tijdens deze eerste bijeenkomst zijn er afspraken gemaakt over de taken en verantwoordelijkheden.
De eerste onderwerpen zijn ook al besproken. De kinderen gaven aan dat in hun ogen niet iedereen
aan en geschikte tafel zit. Er is afgesproken dat de leerlingenraad met de leerkrachten inventariseert
voor wie dat geldt. Vervolgens gaat meester Jarno er actie op ondernemen.
Ook is er gesproken over de drukte in de pannenkooi en het probleem dat de bal regelmatig uit de
kooi gaat. De leerlingen gaan dit ook in hun klas bespreken. In een volgende vergadering komen we
daarop terug.

Voorstelling groepen 2 en 5
Op donderdag 26 april verzorgen de groepen 2 en groep 5 een optreden in het Buurthuus.
We hebben gekozen voor één voorstelling als geheel en zingen dansen en acteren met
elkaar. Wij hebben er zin in en willen ouders, opa's en oma's van de betreffende groepen
van harte uitnodigen om te kijken.
Neemt u alstublieft achter in de zaal plaats, op deze manier is er voldoende plaats voor de
leerlingen van de verschillende groepen die ook gaan kijken. De kinderen spelen de
voorstelling twee keer. De eerste voorstelling begint 09.00 - 10.00. De tweede voorstelling
begint 10.30 - 11.30.

Schoolfruit
Helaas is het schoolfruitprogramma nu afgelopen. De kinderen hebben
dit jaar kennis kunnen maken met een aantal fruitsoorten die ze
wellicht nog niet kenden. We hopen dat het aan zet tot het eten van
meer gezonde producten. Het zou fijn zijn als dit thuis een vervolg
krijgt.

Resterende vakantiedagen en vrije dagen 2018
Vakantie
Meivakantie
Pinksteren
Zomervakantie

Start
27 april
21 mei
23 juli

Extra dagen:
 Vrijdag 15 juni

Data Voorstellingen
Groep 2 en 5
Groep 8 Musical

26 april 2018
13 juli 2018

Bijlagen




Flyer Hallo Koning
Flyer Leonidas
Flyer Fancy fair

Einde
13 mei
2 september

.

