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Van de directie
Afgelopen woensdag hebben de kinderen van school geholpen met het planten van een
herinneringsboom. Misschien hebt u hem al wel zien staan in het perkje tegen de Molenweg. De
boom is geplaatst als herinnering aan de gemeente Ten Boer, die straks na de herindeling ophoudt te
bestaan. De kinderen-met-laarzen-aan hielpen enthousiast mee met scheppen en het poten van de
bloembolletjes.
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Dinsdag 10 april: buitenlesdag.
Woensdag 11 april: afsluiting “Scoor een boek” groep 4/5.
Donderdag 12 april schilderworkshop bovenbouw.
Vrijdag 13 april: hercontrole GGD groep 2 en 7 (betreffende ouders hebben bericht gehad).
Woensdag 17 april en donderdag 18 april: eindtoets groep 8.
Vrijdag 20 april: Koningsspelen.
Maandag 23 april: Muziek
Woensdag 25 april: praktisch verkeersexamen groep 7.
Donderdag 26 april: sportinstuif Garmerwolde, 16.00 uur.
Vrijdag 27 april: Koningsdag, vrije dag.
Zaterdag 28 april t/m zaterdag 12 mei: meivakantie.
Woensdag 16 mei: schoolvoetbal Woltersum bovenbouw.
Donderdag 24 mei: schoolfotograaf.

Algemene informatie vanuit school
Vrijwilligers gezocht praktisch verkeersexamen
Voor alle kinderen van de gemeente ten Boer worden er voor het praktisch verkeersexamen
vrijwilligers gezocht voor de donderdagochtend 25 april. Opgeven bij juf Jessica.
Koningsspelen
20 april zijn de Koningsspelen. We beginnen deze dag met een gezamenlijk Koningsontbijt op school.

Daarna gaan de onderbouw en groep 4 gaan naar Garmerwolde om samen met de kinderen van OBS
Garmerwolde sportspelletjes te spelen. We zijn voor deze ochtend op zoek naar ouders die willen
rijden naar Garmerwolde en willen helpen met de spelletjes. Graag opgeven bij Marije of Annelies.
De bovenbouw en groep 5 gaan naar de Koningsspelen die voor alle scholen in Ten Boer worden
georganiseerd, door o.a. Meester Arjen.

Jarig
Geen jarigen deze week!

Uit de groepen
Onderbouw
Thema
Wij werken nu over het thema familie. Wie wonen er allemaal bij je thuis? Wie is je neef? Of je
tante? Ook zijn we druk bezig met de lente. Er gebeurt veel buiten.
Kosteloos materiaal
De kinderen knutselen graag met kosteloos materiaal (lege doosjes, kurken, wc rolletjes, doppen
enz). We beginnen door onze voorraad heen te raken, willen jullie ons helpen sparen?
Techniektorens
Dankzij de hulp van ouders is er al volop gewerkt met de techniektorens. Lijkt het je ook leuk om met
een groepje aan het werk te gaan met de techniekdozen, dan kun je dit doorgeven aan Marije of
Annelies.
Middenbouw
Scoor een boek afsluiting in Kardinge
De afgelopen 9 weken hebben we heel veel boeken gelezen met elkaar. Woensdag 11 april is de
afsluiting. Deze sportieve afsluiting in Kardinge heeft aandacht voor: Bewegen-Plezier-Samenwerken.
Zo proberen we op het veld ook nog eens punten te scoren.
Handig om te weten en wat er verwacht wordt: de kinderen nemen zelf drinken mee en doen thuis
alvast sportkleding aan. Er is geen speciale verkleedruimte. Leerlingen van het Menso Alting College
Groningen helpen tijdens de afsluiting mee. We hopen op een leuke, sportieve ochtend met elkaar!
Bovenbouw
Landelijk Theoretisch Verkeersexamen groep 7
Iedereen is......
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