Weeknieuws nr.30 26 april 2019
AGENDA
Datum
27 april t/m 5 mei
15 mei
21 t/m 24 mei

Activiteit
Meivakantie
Schoolkorfbaltoernooi
Avondvierdaagse

Welkom
We mogen welkom heten Dylan (gr 1) en Tyler (gr 3). We wensen hen veel plezier op school.

Schoolkorfbal 15 mei
Woensdag 15 mei doen heel veel kinderen van groep 3 t/m 8 mee met het
schoolkorfbaltoernooi. Het begint om 13.00 uur.
Daarom gaan alle kinderen van groep 2 t/m 8 om 11.30 uur uit.
Geeft dit een probleem, meld het even bij de leerkracht.

Oefenen schoolkorfbal
Op woensdag 8 mei is er gelegenheid om te oefenen voor het schoolkorfbal
toernooi, vanaf 19.00. Het zal tot 20:00 uur duren. Dit is voor alle leeftijden
vanaf groep 3. Het is op het Leonidas terrein aan de Elsweg.

Avondvierdaagse
Op 21, 22, 23 en 24 mei lopen de groepen 3 t/m 8
mee met de Avondvierdaagse. We starten en eindigen
bij school (voor op het plein), behalve de laatste
avond dan eindigen we in het centrum van
Noordwolde.
Zowel de groepen die de 5 km lopen, als de groepen
die de 10 km lopen starten maandag, dinsdag en
donderdag om 18.00u. Op vrijdag start de 10 km om
18.00 uur en de 5 km om 18.15 uur. Er lopen geen
ouders mee als begeleiding maar uitsluitend
leerkrachten.

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 7
Groep 8

Datum
Vrijdag 24 mei
Vrijdag 24 mei
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

