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AGENDA
Datum
10 april
10 april
12 april
15 mei
16 mei

Activiteit
Schoolvoetbaltoernooi
OV vergadering
Koningsspelen
Schoolkorfbaltoernooi
MR vergadering

Welkom

In groep 1 mogen we welkom heten Eva .
Heel veel plezier op de Vensterschool.

Koningsspelen
Vrijdag 12 april zijn de Koningsspelen. Deze dag zal in het teken staan van verschillende
sporten. We beginnen ’s ochtends met het Koningsdagliedje Pasapas op het plein. De
kinderen komen wel eerst even in de klas. In de klassen wordt al druk geoefend op het
dansje wat erbij hoort.
Daarna gaan we in de klassen ontbijten. Dit wordt aangeboden door het Koningsontbijt.
De groepen 1, 2 en 3 krijgen deze ochtend een workshop bewegen op muziek van Jildou en
Janouk. ’s Middags komen Jacob en Rixt namens Leonidas om korfbal te verzorgen.
Beide sporten vinden plaats in het speellokaal.
De groepen 4 t/m 8 gaan in de Duker aan de slag met de sporten hockey, freerunnen,
badminton en turnen. Freerunnen zal worden gegeven door Amber en namens Togido komt
Marijke om turnen te geven.
Voor de pauze en de lunch nemen de kinderen net als anders hun eigen eten en drinken
mee.

Bank in de klas
Maandag kwamen in de groepen 7 en 8 twee mensen van de Rabobank in de klas i.v.m. de
week van het geld. Eerst kregen de kinderen uitleg over de bank in het algemeen. Er werden
veel goede vragen gesteld.
Daarna was het tijd voor een quiz. De kinderen werden in groepen verdeeld en kregen
vragen via het digibord waarmee ze punten konden verdienen.
Nadat de winnaars bekend waren kregen alle kinderen nog een leuke spaarpot. De dames
van de Rabobank bedankt voor deze leerzame les.

Schoolvoetbal
Woensdag 10 april doen wij met de groepen 7 en 8 mee aan het
schoolvoetbaltoernooi op de voetbalvelden in Wolvega. De kinderen die
meedoen hebben hier al informatie over gekregen. We hopen natuurlijk
dat er ook veel publiek komt. Mede namens de organisatie willen we u
vragen om de kinderen zoveel mogelijk zelf te laten spelen en respect te
houden richting de scheidsrechters en tegenstanders.

Voetbalclinic schoolvoetbal
Ter voorbereiding op het schoolvoetbaltoernooi van 10 april hebben de groepen 7 en 8 de
afgelopen week een clinic gehad van de voetbalacademy.
Tijdens deze clinic gingen ze passoefeningen en dribbeloefeningen doen en werd er
geëindigd met wedstrijdjes.
Vrijdagmiddag 5 april zal er nog geoefend worden tegen de Oostenbrink uit Boyl en dan
moet het vast helemaal goed gaan komen tijdens het schoolvoetbaltoernooi.
De voetbalacademy bedankt voor de leuke clinics!

Waarom stond die partytent afgelopen dinsdag op het
schoolplein?
Wat vinden inwoners van Noordwolde van hun dorp? Wat zijn goede punten en waar zijn er
verbeteringen mogelijk? Zijn er voldoende activiteiten voor de kinderen, zowel jong als oud?
Is er voldoende informatie beschikbaar over gezond opgroeien? En is het prettig wonen in
de buurten en wijken van het dorp? Staan we voor elkaar klaar of kennen we elkaar
nauwelijks?
Sandra Bon van het jongerenwerk Timpaan, Carla Eefting van Vitale Regio en Jan de Vries en
Ineke Hut-Bos van het gebiedsteam Noordwolde Gemeente Weststellingwerf willen dit
graag van u weten. We willen graag samen met u activiteiten organiseren om Noordwolde
nog leuker, gezelliger en gezonder te maken. Het mooiste is als deze activiteiten voor en
door de inwoners van Noordwolde zelf gebeurt. Wij kunnen ook met jullie meedenken over
wat er georganiseerd kan worden en ondersteunen bij de uitvoering.
Afgelopen dinsdag hebben we de eerste ideeën opgehaald:
Speeltuintjes voor de allerkleinsten meer verspreid over het dorp.
Hoe houden we de speeltuintjes schoon?
Een plek voor de wat oudere jeugd.
Activiteiten voor de wat oudere jeugd.
Meer activiteiten in de vakanties voor de jeugd.
Sjoelbak voor de Krommestede.
Levend Stratego bij de Spokeplas organiseren.

Heeft u ook ideeën?
Dinsdag 16 april staan we weer bij de school. U bent van harte uitgenodigd een bakkie
koffie of thee te komen halen en uw ideeën met ons te delen. Wij zijn er klaar voor! U ook?

Schoolfruit
Woensdag
komkommer
Donderdag
appel
Vrijdag
watermeloen*
*Voor het snijden van de watermeloenen zijn we op zoek naar hulpouders. U kunt zich
hiervoor aanmelden door een mailtje te sturen naar dir@vensterschool.net

Voorstellingen in het Buurthuus
Ook dit jaar gaan alle groepen weer een voorstelling verzorgen.
Dit is voor de kinderen van school en voor de ouders/opa’s en oma’s.
Hieronder volgen de data zodat u er alvast rekening mee kan houden.
Groep
Groepen 1
Groep 3
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8

Datum
Vrijdag 24 mei
Vrijdag 24 mei
Vrijdag 26 april
Vrijdag 26 april
Vrijdag 21 juni (datum is veranderd!!!!)
Musical 5 juli

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

