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AGENDA
Datum
Activiteit
19 t/m 22 april
Pasen
27 april t/m 5 mei Meivakantie

Voorstelling groepen 5 en 6
Vrijdag 26 april verzorgt groep 5 en groep 6 in het Buurthuus een optreden. Wij willen
ouders, opa's en oma's van de desbetreffende groepen van harte uitnodigen om te kijken bij
deze voorstelling. Neemt u 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. Het is ook de bedoeling dat u de hele voorstelling uitkijkt en niet
tussendoor de zaal verlaat. Dit is erg storend.
De eerste voorstelling begint 09.00 - 10.00 uur
De tweede voorstelling begint 10.30 - 11.30 uur

Adopteer een monument
Afgelopen maandag hebben de groepen 7 & 8 een krans
gelegd bij het door ons geadopteerde monument. Ook
vertelde Pim Mulder deze ochtend het verhaal over de
verzetsstrijders in Noordwolde die tijdens de razzia zijn
opgepakt en waar de meesten van zijn overleden. Hierdoor
weten de leerlingen ook waarom wij deze mensen herdenken.
Aan het eind van de ochtend gingen we richting de
begraafplaats om de krans te leggen, waar Han v/d Meer ook
nog een indrukwekkend verhaal vertelde. Pim en Han bedankt
hiervoor.

Typdiploma
Vanaf januari is een aantal leerlingen
bezig geweest met een typecursus.
Iedere donderdag, na schooltijd, leerden
zij met tien vingers ‘blind’ typen. Ook
werd gelet op een correcte zithouding.
Tussen de wekelijkse lessen door werd
iedere dag (zoveel mogelijk) thuis een
kwartier online geoefend. Type tante
Jolanda volgde hun activiteiten
nauwlettend. Ze werden ook digitaal
positief gestimuleerd, en even zo goed
liet zij het een leerling weten als hij deze
week nog niet had geoefend ...😉.
Donderdag 18 april was het examen, waarbij 100 aanslagen per minuut gehaald moesten
worden. Alle cursisten zijn geslaagd! Na afloop van het examen vond de uitreiking van de
diploma’s / certificaten plaats. Ouders waren hiervoor uitgenodigd in de
gemeenschappelijke ruimte van de Vensterschool. Met drinken en een hapje werd de
typecursus gezamenlijk feestelijk afgesloten. Vanuit school kregen de kandidaten ieder een
roos, als beloning voor hun inzet en resultaat! Geweldig goed gedaan allemaal, we zijn trots
op jullie! Type tante Jolanda bedanken we voor haar begeleiding.

Koningsspelen
Afgelopen vrijdag heeft onze school meegedaan aan de Koningsspelen. We begonnen
’s ochtends vroeg met dansen op het plein. De Pasapas werd door alle kinderen enthousiast
meegedaan. Hierna volgde het ontbijt in de klas. Daarna was het tijd om te gaan sporten. De
groepen 1 t/m 3 bleven op school en hebben bewegen op muziek en korfbal gedaan. De
groepen 4 t/m 8 gingen naar de Duker om te freerunnen, turnen, hockeyen en
badmintonnen. Het was een gezellige sportieve dag! Leonidas, Togido, Amber, Janouk en
Jildou bedankt voor de hulp. Zie foto’s op de website.

Groep 5 en 6
Een leuke tip om de tafels te oefenen is de gratis App: Reken Tafel Spel.
Deze App biedt veel leuke mogelijkheden om de tafels op een plezierige manier te leren. Het
is van belang dat alle kinderen t/m 10 goed beheersen.
Succes met oefenen!

Schoolkorfbal
Sportschoenen gezocht voor kinderen in Kenia
Noordwolde – De korfbalvereniging Leonidas neemt via oud-speelster Aafje Geurtsen het
initiatief om op de dag van het schoolkorfbaltoernooi gebruikte sportschoenen in te zamelen
voor kinderen in Kenia. Dat gebeurt samen met de Nederlandse stichting KIK: Kids in Kenya
www.kidsinkenya.nl).
Aafje Geurtsen-Landman speelde in het verleden bij Leonidas en is de dochter van
erevoorzitter Jolle Landman. Ze woont samen met haar Noordwoldiger man Anton Geurtsen
al bijna vier jaar in Kenya. Ze ervaart daar veel mooie zaken, maar ook de schrijnende dingen

zoals de armoede. ‘Ik werk voor twee Nederlandse goede doelen KIK en Good News Center
(beiden ANBI stichtingen), om kinderen in Kenia een betere toekomst te kunnen geven.’
Schoenen voor scholen
KIK werkt in één van de armste delen van Kenia en bouwt daar lagere scholen en zorgt voor
een veilige watervoorziening, waardoor de kinderen naar school kunnen en een toekomst
kunnen krijgen. KIK heeft ondertussen vijftien scholen gebouwd en houdt daarbij om de
twee jaar een sporttoernooi de KIK Holland ball games tussen de KIK scholen. De scholen
onderling strijden om de beste te zijn in voetbal, volleybal, rugby, handbal en netbal wat lijkt
op korfbal. In 2016 zijn zelfs op middelbare scholen en op de MOI-universiteit door een
Nederlander korfbaltrainingen gegeven.
Blote voeten en slippers
Voor de stichting KIK is Aafje nu op zoek naar sportschoenen en klopte om hulp bij Leonidas
aan. ‘Via de stichting KIK krijgen de scholen teams sportshirts, maar dat is dan alles wat er
voor KIK mogelijk is om te sponsoren wat betreft de tenues. Wij zijn in januari bij de
sportdag geweest en hebben gezien hoe mooi en goed dit sportevenement is voor de
kinderen. Ook verbazend is het hoe goed ze dit alles kunnen, met sporten op blote voeten,
slippers, afgetrapte oude schoenen en een enkeling op sportschoenen, die dan ook vaak nog
niet eens de juiste maat zijn.’
Het zou super volgens Aafje super zijn als er nog bruikbare sportschoenen
(korfbal/voetbalschoenen, gympen, hardloopschoenen etc ), kunnen worden ingezameld.
‘Het mag in alle maten zijn, dus vanaf maat 28-46, alles is meer dan welkom. De kinderen
hebben de leeftijd van 6 tot ongeveer 13 jaar.’
Schoolkorfbaltoernooi
Leonidas gaat daarom samen met de commissie die het schoolkorfbaltoernooi organiseert
proberen zoveel mogelijk schoenen voor dit prachtige doel in te zamelen. Een ieder wordt
gevraagd om op de dag van het toernooi, woensdag 15 mei vanaf 13.00 uur, schoenen mee
te nemen naar Noordwolde. Dat geldt ook voor vertegenwoordigers van andere
verenigingen, waar altijd wel schoenen aan het eind van een seizoen zijn blijven liggen. Ook
op wedstrijddagen daarna kunnen tot het eind van het seizoen schoenen bij de kantine van
Leonidas worden afgegeven. Anton en Aafje zijn in juli weer in Noordwolde en kunnen dan
de eerste schoenen meenemen, die vooreerst bij haar ouders worden opgeslagen. ‘Alvast
super bedankt namens KIK de kinderen van de scholen en mij persoonlijk.’

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

