Weeknieuws nr.28 12 april 2019
AGENDA
Datum
15 mei
16 mei
16 april
19 t/m 22 april
27 april t/m 5 mei

Activiteit
Schoolkorfbaltoernooi
MR vergadering
Oud papier ophalen
Pasen
Meivakantie

Oud papier ophalen 16 April
Dinsdagavond 16 april is er weer oud papier ophalen. Wilt u het papier weer vanaf 18.00 uur aan de
weg zetten! Ouders van de volgende leerlingen zijn ingedeeld:

Arend Jan gr.1
Rona gr.4
Liam gr.2
Marit gr. 8/7

Esmee gr.8
Jan Sent gr.7/8
Sterre gr. 5
Milan gr.1

Irsa gr.2
Silke gr.7/8
Lynn gr. 1
Tess gr.2

We verwachten u om 18.30 uur bij school. Wij rekenen op uw komst. Alvast bedankt.
Met vriendelijke groeten, de oudervereniging.

Groep 6
Op dinsdag 9 april zijn we met elkaar op de fiets naar Vinkega geweest. Eerst kwam Martin
van ’t Klooster bij ons in de klas om een presentatie te geven over het bedrijf waar we naar
toe gingen, een combinatie van koeien en varkens. Daarna hebben we van de vader van
Martin nog wat voorlichting gekregen toen we daar waren en zijn we in 2 groepen uiteen
gegaan om alle stallen te bekijken. Voordat we de stallen in gingen kregen we een overal
aan, zodat we beschermd waren voor de kleding en de geur niet zo in de kleding zou
trekken.
Wat een mooie ervaring: veel gehoord, veel gezien en zelfs gevoeld. We mochten namelijk
de kleine biggetjes ook vasthouden. We hebben o.a. geleerd dat een koe ook 9 maanden
drachtig is, net zo lang als een moeder in verwachting is van haar kindje. Dat je een koe niet
altijd een koe noemt, maar ook kalf, pink of vaars. Ook hebben we pasgeboren biggetjes
gezien, die nog maar net geboren waren (terwijl wij op de boerderij waren!). In de melkstal
mochten we met onze vingers voelen hoe een koe wordt gemolken, door een vinger in de
zuiger van het melkapparaat te doen. Dat voelde best grappig. We hebben ontzettend
genoten met elkaar van deze prachtige, leerzame dag. En ja…..de geur van de boerderij was
nog wel een beetje te merken toen we thuis kwamen. Zo konden we thuis ook nog een
beetje nagenieten.

Schoolvoetbal
Woensdag was het schoolvoetbaltoernooi van
Weststellingwerf. Met 3 jongensteams en 2 meisjesteams
deden we mee. Na vrijdags nog even goed geoefend te
hebben tegen elkaar en tegen de Oostenbrink uit Boyl waren
we er helemaal klaar voor. Er werden wedstrijden verloren,
gelijk gespeeld, maar zeker ook gewonnen. Het jongensteam
van groep 7 wist 1e van de poule te worden en wonnen
hiermee een mooie beker. Ook de andere teams hebben
sportief gestreden. Het was een geslaagde middag. Ouders
die gecoacht en gereden hebben bedankt!

Verkeersexamen
Vorige week donderdag hebben de kinderen van groep 8 het theoretisch verkeersexamen
gedaan. Ze moesten 25 vragen beantwoorden over verschillende verkeerssituaties. Van de
25 vragen moesten er 16 goed zijn om te slagen. Dit is iedereen gelukt, dus ze zijn allemaal
geslaagd! Donderdag 16 mei moeten ze het praktisch verkeersexamen doen om te laten zien
of ze het geleerde ook in de praktijk kunnen toepassen.

Schoolpleinbakkie
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
Aankomende week is de laatste week dat we gratis schoolfruit krijgen via het EUschoolfruitproject. We hebben ook dit jaar weer een aantal prositieve reacties
ontvangen.We zouden het fijn vinden dat u, ondanks het stoppen van het Scholfruitproject,
uw kind(eren) gewoon fruit mee naar school blijft geven.
We willen alle ouders die de afgelopen periode hebben geholpen hartelijk bedanken!
Het menu voor de komende week:
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

sinaasappel
banaan
peer

Nieuws uit de bibliotheek – april
Geef een prentenboek cadeau
Het prentenboek van 2019 is Kikker is Kikker van Max Velthuijs. (te koop, vanaf 5
april voor € 2.00)

‘Kikker is Kikker is een oer-Hollands
prentenboek van onze grootste illustrator en
schrijver Max Velthuijs, met een waardevol
thema: je bent mooi zoals je bent. Een
prentenboek dat op de nachtkastjes van alle
kinderen thuishoort.’- Martha Baalbergen,
voorzitter Stichting Geef een boek cadeau
April/mei, de tijd om de Tweede Wereldoorlog te herdenken. Daarom enkele
titels die bij het thema ‘oorlog’ passen.
Kinderen met een ster – Martine Letterie
Klaartje kijkt om zich heen. Is het de laatste keer dat ze hun huis ziet? Ze kan niet
uitleggen waarom, maar ze denkt van wel. Even legt ze haar hand tegen de ribbels
van het behang. Dan drukt ze er een kus op. ‘Dag huis,’ zegt ze zacht.
Rosa, Klaartje, Jules, Leo, Ruth en Bennie zijn doodgewone kinderen. Tot ze een ster
krijgen, een ster die alles anders maakt…
Oorlogsgeheimen – Jacques Vriens
Het Zuid-Limburgse dorp waar de elfjarige Tuur woont, is bezet door de Duitsers.
Tuur en zijn buurmeisje Maartje vinden dit eerst wel spannend. Maar langzaam
maar zeker komen de kinderen erachter dat de bezetters in staat zijn tot de ergste
dingen. De volwassenen proberen zoveel mogelijk voor hen geheim te houden: de
Engelse piloot die op zolder verstopt zit, wie de Duitsers helpen en wie er in het
verzet zitten. Dan vertelt Maartje aan Tuur dat ook zij een groot geheim heeft.
Ineens komt de oorlog heel dichtbij…

Vergeten oorlog – Schrijvers van de Ronde Tafel
In deze bundel staan tien verhalen over kinderen die de Tweede Wereldoorlog
meemaakten in hun eigen land. De verhalen spelen zich af in: Ethiopië, China,
Polen, Suriname, Irak, Rusland, de Nederlandse Antillen, Marokko, Kroatië en
Nederlands-Indië.

9 mei weer Naschoolse Sport Activiteiten in sporthal De Duker.

“Apenkooien’’
Op donderdag 9 mei gaan we tijdens het NSA
apenkooien in de gymzaal van de sporthal de
Duker.

Snel het parcours afleggen over de touwen,
banken, dikke mat, wandrek en de trampoline?!
Kom dan gezellig spelen!

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

