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AGENDA
Datum
1 juni
3 juni
8 juni
22-25 juni
23 juni
26 juni
3 juli

Activiteit
2e Pinksterdag; leerlingen vrij
MR vergadering
School open voor alle leerlingen
Contactavonden on-line
Oud papier
Rapport mee
Start zomervakantie om 12:15 uur

Weer naar school vanaf 8 juni
Vanaf 11 mei ontvangen we weer kinderen op school. We zijn erg tevreden over de manier
waarop dat gaat. Kinderen, ouders en personeel houden zich goed aan de gemaakte
afspraken.
Vanaf 8 juni mogen we alle leerlingen weer tegelijk ontvangen op school. Het zal nog een
paar aanpassingen vragen in de organisatie. Gisteravond, 28 mei, heeft de PO-Raad het
protocol afgerond. Dit protocol en de richtlijnen van Comprix gaan we gebruiken om ons
plan te maken. Dit plan zal in de MR worden besproken en zullen we vervolgens aan het
einde van volgende week met u delen.

Inleveren Chromebooks en iPads
De Chromebooks en iPads moeten door de kinderen op
donderdag 4 juni of vrijdag 5 juni worden ingeleverd bij
de leerkracht. Vergeet niet de oplaadkabel mee te
nemen!
De leerkracht noteert wie het heeft ingeleverd en
controleert de staat van het toestel.

Bericht van Speelland
Geachte ouders, verzorgers,
Na lang overleg heeft de organisatie besloten om Speelland in 2020 niet door te laten gaan.
We snappen dat kinderen er lang naar toe leven en zeker voor de kinderen die dit jaar in de
oudste groep zouden zitten is het een groot gemis.
Hoewel er vanuit de gemeente mogelijkheden geboden zijn om diverse onderdelen van
Speelland te organiseren met aangepaste maatregelen zijn wij van mening dat dit erg
moeilijk te handhaven is. De Speellandweek wordt georganiseerd en gedraaid door
vrijwilligers, niet door professionals. Daarbij komt dat Speelland niet alleen voor de kinderen
een geweldige week moet zijn maar ook voor de vrijwilligers. Met de maatregelen die wij

moeten treffen om het te kunnen laten doorgaan doen wij enorm afbreuk aan de sfeer en
gezelligheid die Speelland inhoud.
Vandaar dat we met pijn in het hart dit jaar dus geen Speellandweek organiseren.
Wel gaan we ons best doen om in de week van Speelland kleine activiteiten te verzinnen en
uit te voeren in en om Noordwolde. Hoe dit vorm gaat krijgen moeten we nog gaan invullen
maar er zijn al veel leuke ideeën geopperd. Wilt u op de hoogte blijven van dit soort kleine
activiteiten meld u zich dan aan op onze website www.speellandnoordwolde.nl
Heeft u zelf nou een leuk idee voor de kinderen? Of heeft u
beschikking over iets unieks dat wij kunnen gebruiken in een
(buiten-) activiteit? Laat dit dan ook weten. Dan hopen we
toch iets bij te dragen aan de zomervakantie.
Vooralsnog gaan wij er vanuit in 2021 weer gewoon
Speelland te kunnen organiseren zoals u van ons gewend
bent.
De kinderen die nu in groep 8 zitten en dit jaar in de oudste
groep zouden meedoen bieden wij de mogelijkheid aan zich voor volgend jaar op te geven.
Zij kunnen dan in 2021 alsnog Speelland afsluiten zoals het hoort.

Activiteiten in Weststellingwerf
Vind hieronder activiteiten die door verenigingen uit Weststellingwerf worden aangeboden voor
niet-leden!

Interesse in een activiteit? Meld je dan vooraf aan door een
mail te sturen naar het email adres van de sportaanbieder!
Sport

Sportaanbieder

Aanmelden via:

Fitness

Fitness Hier

info@fitnesshier.
nl

Fitness

Stichting Fitnust
survival

Via whatsapp: 06
29 41 64 70

Fitness

Sportschool Fitnust

Via whatsapp: 06
29 41 64 70

Judo

Judo de Splittinge

desplittinge@gm
ail.com

CSV Kwiek

csvkwiek@gmail.
com

Schoolplein OBS
Zuid, Wolvega

IJs- en
skeelervereniging
Lindenoord
Roeivereniging
Skylla

trainingscoordin
ator@lindenoord
.nl
berend.brummel
man@gmail.com

Volleybal

SV Griffioen Wolvega

tineke.sikkema@
live.nl

Voetbal

VV de Blesse

info@vvdeblesse.
nl

Voetbal

VV VWC
Munnekeburen

Hendriehoen@ho
tmail.com

Voetbal

VV Oldeholtpade

Voetbal

Trinitas

Korfbal

KV de Hoeve

johan.ginie@het
net.nl
jeugdzaken@vvtr
initas.nl
bestuur@kcdeho
eve.nl

IJs- en
skeelerbaan
Lindenoord
Schuttevaerstraa
t 46/Tjonger
Grasveld van
Sportcentrum de
Steense, Wolvega
Sportpark de
Berk, De Blesse
Sportveld Het
Scheenveld,
Munnekeburen
Sportpark Olpae,
Oldeholtpade
Sportpark Boijl
en Elsloo
Sportpark de
Hoeve

Freerunning

Eijer Producties

administrate@eij
erproducties.nl

Skatebaan de
Steense, Wolvega

Korfbal

SCO Oldeholtpade

Hendrik_dejong
@live.nl

Voetbal

FC Wolvega

nieuwjeugdlid@f
cwolvega.nl

Boogschieten

Stellingwerf
Schutters

Stellingwerfschut
ters@gmail.com

Tennis

LTC Noordwolde

tc@lctnoordwold
e.nl

Badminton

Griffioen Badminton

Wever.kids@hom
e.nl

Turnen

Skeeleren
Roeien

Locatie:
Willem
Lodewijkstraat,
Wolvega
Sportpark het
Scheeneveld,
Munnekeburen
Sportpark het
Scheeneveld in
Munnekeburen
Schoolplein
Vensterschool,
Noordwolde

Activiteit
t/m 12
jaar?

Activiteit
13-18 jaar?

Opmerkingen

Ja

Ja

Ja, €1,50 per
sportles

Ja

Nee

Nee

Ja

Ja

Nee

Ja

Ja

Dans maandag,
meisjesturnen
dinsdag,
jongensturnen op
woensdag

Ja

Ja

Meetrainen tot 1 juli
voor totaal €25,-

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Elsweg 16,
Noordwolde

Ja

Ja

Sportveld de
Steense

Ja

Ja

Sportcomplex de
Hoolt-tuun,
Oldeholtpade
Sportvelden
Linde College
Ijs- en
skeelerbaan
Lindenoord,
Wolvega

Wil jij als sportaanbieder ook op deze flyer?
Neem dan contact op met het Buurtsportwerk via buurtsport@sportfryslan.nl

Open voor inwoners
uit omgeving.
Deelname
proeflessen mogelijk
op donderdag.

Deelname vanaf 10
jaar.

