Weeknieuws nr. 20 14 februari 2020

AGENDA
Datum
14 februari
14 februari
14 februari
17-21 februari
4 maart
18 maart
20 maart
30 maart

Activiteit
Voorstelling groepen 1A en 1B
2e ronde techniekcircuit onder en middenbouw
Rapport mee
Voorjaarsvakantie
Studiedag Comprix; kinderen vrij
Open Dag
Leerlingen groep 1 vrij
Marge dag in verband met scholing Vreedzame School

Opsteker van de week
Groep 7 heeft, zoals jullie misschien al weten, de groepen 1 "geadopteerd".
Wij hebben al verschillende malen van hun hulp gebruik gemaakt en dat vinden wij SUPER!
Kinderen van groep 7 komen voorlezen bij de kleuters van groep 1b en na de vakantie ook bij groep
1a in het kader van de Boekenbingo.
Ze sjouwen onze zware banken naar het Buurthuus en terug voor de voorstelling van groep 1a en b.
En Maud, Noah, Jorrit en Annemijn van groep 7 hebben speciaal een opsteker verdiend voor hun
goeie hulp bij het begeleiden van de kleuters tijdens het maken van de wortelsoep in groep 1a.
Bedankt Toppers!

Schoolfruit
Het menu voor de week na de voorjaarsvakantie ziet er als volgt uit:
Dag
Fruitsoort
waspeen
Woensdag
Donderdag
mandarijn
Vrijdag
peer

Open dag (rectificatie)
In het vorige weeknieuws berichtten we u over de open dag op woensdag 18 maart . Daarbij
hebben we per ongeluk een verkeerde datum genoemd waarop de kinderen van groep 1 vrij
zijn. Zij zullen in plaats van deze woensdag op vrijdag 20 maart vrij zijn. Dit geldt alleen voor
de kinderen van groep 1.

Voorjaarsvakantie
Vanaf vrijdag 14 februari kunnen de kinderen gaan genieten van de voorjaarsvakantie. We
hopen iedereen op maandag 24 februari weer in goede gezondheid op school te ontvangen.

Naschools sportaanbod in de gymzaal bij de Duker!
‘’We gaan op avontuur!’’
Heb je zin om met ons op avontuur te
gaan?
Kom dan naar de gymzaal van de Duker
op 25 februari.
Kan je aan een liaan slingeren of kan je
tegen een bergwand op klimmen of kan
je van de ene kant van de rivier naar de
andere komen en nog veel meer!
Kom dan naar de gymzaal!

Visvergunning
Ook dit jaar delen wij ook gratis jeugdvergunningen uit.
Dit doen wij omdat de jeugd niet zomaar kan vissen!
Ook de jeugd wordt bekeurd als zij geen vergunning hebben.
Ook de ouders dienen een vergunning te hebben , ook als u de kinderen helpt.
De boetes worden elk jaar hoger.
In verband met de privacywet doen we dit nu via email.
Meld daarbij de naam geboortedatum en woonplaats en de school waar uw kind op zit.
Email : astridaugustijn@home.nl
Ook hebben wij op koningsdag onze jaarlijkse koningsdag wedstrijd bij de Duker.
Leeftijd vanaf 5 t/m 12 jaar
We vissen van 09.00 tot 11.00.
Ook daar kunt u uw kind opgeven bij :
Email: astridaugustijn@home.nl
Voor verdere informatie kan je terecht bij HSV de Makreel .
Email: astridaugustijn@home.nl

Heb jij zin om te
(leren) judoën?
Judo vereniging de Splittinge is
een actieve club voor jongens en
meisjes vanaf 5jaar.

Meld je dan nu aan voor 3 proeflessen!
De lessen zijn op zaterdagochtend dorpscentrum “het Buurthuus” in
Noordwolde
Meer informatie : desplittinge@gmail.com.
Of neem een kijkje op onze website www.desplittinge.nl

