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AGENDA
Datum
15 maart
20 maart
20 maart
22 maart
25 maart
28 maart
10 april
10 april
15 mei

Activiteit
Stakingsdag
Open dag
Groep 1 naar school
Groep 1 vrij
MR vergadering
Teamscholing. De kinderen zijn vrij
Schoolvoetbaltoernooi
OV vergadering
Schoolkorfbaltoernooi

Goos tweede van Weststellingwerf

Dinsdag was de finale van de voorleeswedstrijd van
Weststellingwerf. Goos was 1 van de 8 finalisten. Ze
mochten hetzelfde boek nog een keer voorlezen als in de
halve finale en Goos las weer erg mooi voor. De jury vond
dat hij de personages goed wist over te brengen en ook
nog oog had voor het geheel. Ook waren ze nieuwsgierig
hoe het verhaal verder zou verlopen. Het was een
spannende strijd, want er waren allemaal goede
voorlezers. Tijdens het juryberaad kwam er nog een
goochelaar met een leuke show, dus gelukkig ging de tijd
van wachten snel voorbij. De burgemeester maakte de
uitslag bekend. Goos was tweede! Gefeliciteerd, echt heel
knap gedaan Goos!

Gymlessen van juf Karen
Karen Douwstra, buurtsportcoach van Weststellingwerf heeft de afgelopen weken alle
groepen meerdere gymlessen gegeven. Groep 3 t/m 8 leerden o.a. rollen op verhoogd vlak,
de handstand en touwverplaatsen. Juf Karen gaf tips aan de leerkrachten hoe ze de kinderen
het beste konden begeleiden/helpen bij de verschillende onderdelen.
Ook de groepen 1 en 2 hebben al 2x een les van juf Karen gehad. In circuitvorm kwamen
allerlei onderdelen aan de orde (o.a. diepspringen, mikken, tikspel enz.) A.s.dinsdag komt
juf Karen nog een keer bij de kleutergroepen.
Het waren weer leuke, leerzame gymlessen.

Peuterspeelzaal
Op de Peuterspeelzaal in ons gebouw heerst momenteel hand-voet- en mondziekte. Meer
informatie hierover is te vinden op https://www.rivm.nl/vragen-en-antwoorden-hand-voetmondziekte Daarnaast heerst er ook krentenbaard en waterpokken.

Ringen
Jesse uit groep 4 is de afgelopen week 2 ringen kwijt geraakt. De ringen lagen op de bank bij
gymnastiek. Het zou fijn zijn als hij ze terug krijgt, omdat het familiestukken zijn.

Buurtbakkie

Schoolfruit
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Waspeen
Appel
Banaan

Resterende vakantiedagen
Vakantie
Goede vrijdag en Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

Start
19 april
27 april
30 mei
10 juni
13 juli

Einde
22 april
5 mei
31 mei
25 augustus

Nieuws uit de bibliotheek – maart
Superboek
Lezen is leuk. Maar voor kinderen met een leesproblemen is lezen
vooral moeilijk. Superboek helpt je daarbij! Ben je onder de 18 jaar en
vind je lezen moeilijk? Word dan nu gratis lid van Passend Lezen! Je
krijgt dan onbeperkt toegang tot Superboek. Voor meer informatie ga
naar: http://www.passendlezen.nl

Lente! Het mooie weer komt eraan! En bij dat mooie weer horen
mooie, nieuwe boeken.
Groep 1-2
Wolfje wil naar huis
Rachel Bright, Jim Field
Tijdens een lange trektocht heeft de kleine Wolfje moeite om de wolvenroedel bij
te houden. Dan komen ze in een sneeuwstorm terecht en raakt Wolfje de roedel
kwijt. Gelukkig blijken er allerlei dieren klaar te staan om hem te helpen. Groot prentenboek met
sfeervolle, meeslepende tekeningen in winterse kleuren.

Groep 3-4
De Magische Metronoom
Jeroen van Berckum
Sofie koopt voor pianoles een magische metronoom bij meneer Musi Mago. Als ze
de metronoom gebruikt, reist ze naar de tijd van componist Mozart. Ze besluit
Mozart mee terug te nemen naar haar tijd, om haar te helpen bij haar spreekbeurt.

Groep 5-6
Kapitein Klungel
Corien Oranje
Het cuiseschip waar Farouk en zijn vriendin Nina op wonen doet mee aan een tvshow. Ze moeten als eerste de Dolfijnenbaai bereiken. Maar kunnen ze winnen van
De Goudvinger, het beste cruisschip van de wereld? En wie saboteert de
wedstrijd?

Groep 7-8
Spreek je chocola?
Cas Lester
Als Jaz in de brugklas zit, komt Nadima bij haar in de klas. Nadima is gevlucht uit
Syrië en spreekt de Engelse taal nog niet goed. Jaz voelt direct een klik en besluit
zich over Nadima te ontfermen.

