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Belangrijke data










Woensdag 17 april en donderdag 18 april: eindtoets groep 8.
Vrijdag 20 april: Koningsspelen ( De kinderen van groep 1 zijn ook van harte welkom)
Maandag 23 april: Muziekproeverij
Woensdag 25 april: praktisch verkeersexamen groep 8.
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
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. De kinderen van groep 1 zijn officieel vrij deze dag maar
natuurlijk ook van harte welkom! 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.
Buitenlesdag
Afgelopen dinsdag hebben we meegedaan met de buitenlesdag. Het was er een prachtige dag voor,
van duo lezen tot buiten lunchen.
De onderbouw is om 9 uur naar buiten gegaan en kwam om kwart voor 2 pas weer binnen. Groep 3
heeft gelezen, gerekend en een dictee buiten gemaakt. Groep 1 en 2 gingen op zoek naar cijfers,
luisterden naar een verhaal en tekenden schaduwen van dieren.
De bovenbouw heeft Elfjes gemaakt (dichtvorm) geïnspireerd door wat er te zien was op het plein.
Meester Arjen deed gymspelen op het plein.
Gewijzigde openingstijden bibliotheek Junglebook
Vanaf volgende week kunnen de kinderen van de onder- en middenbouw boeken lenen en inleveren
op de dinsdag en de donderdag.

Jarig
Op donderdag 19 april is Matthieu uit de bovenbouw jarig. Alvast gefeliciteerd en een fijne dag
toegewenst!

Uit de groepen
Onderbouw
Coole kikker
In de onderbouw hebben we een coole kikker. Deze week was Guus de coole kikker. Alle kinderen
hebben positieve dingen en eigenschappen van Guus benoemd en die hebben we opgeschreven.
Volgende week hebben we een nieuwe coole kikker.

Thema
We werken nu over familie. De kinderen hebben hun eigen huis van binnen getekend. Een aantal
kinderen vond dit zo leuk dat ze wel drie huizen hebben getekend!
We hebben met elkaar een staafdiagram gemaakt over met hoeveel personen we in huis wonen.
Ook hebben we met elkaar gesproken over wie thuis het jongste/oudste is, wie het grootste/ kleinste
is. Bij dit thema zijn veel prachtige prentenboeken. Een van de boeken die we voorgelezen hebben is:
"Boer Boris gaat naar oma".
Middenbouw
Koningsspelen groep 5
Vrijdag fiets mee: banden vol met lucht en zadel op de juiste hoogte. Kleding in rugzak of fietstas.
Genoeg eten en drinken meenemen.
Bovenbouw
Landelijk Theoretisch Verkeersexamen groep 7
Iedereen is......geslaagd! Allen gefeliciteerd.
Eindtoets
Dinsdag en donderdag maakt groep 8 aan hun eigen tafel, maar dan in het lerarenkamertje de IEPeindtoets. Groep 4/5 gaat naar de bovenbouw en krijgen de ochtend les van juf Annette en juf
Esther.
Voor de ouders staat informatie op https://www.toets.nl/voorouders. De leerlingen hebben deze
week al kennis gemaakt met het boekje en de werkwijze.
Koningsspelen
Vrijdag fiets mee: banden vol met lucht en zadel op de juiste hoogte. Kleding in rugzak of fietstas.
Genoeg eten en drinken meenemen.

Rondom de Til
Heringedeeld
In de bijlage een flyer met activiteiten rond de herindeling. Er liggen ook exemplaren op de
folderplank bij de hoofdingang.
Informatie van de gemeente en De Deel
Op de informatieplank in bij de hoofdingang liggen diverse folder vanuit de gemeente Groningen/Ten
Boer. O.a. over de stadjerspas, het kindpakket, Stichting Leergeld, Taalhuis Ten Boer, De Deel en
andere mogelijkheden en voorzieningen. Kijk gerust en neem interessante folders mee naar huis.
Wilte’s dagboek Winter 1944-1945
Dit is het oorlogsdagboek van de molenaarszoon Wilte Evenhuis uit Woltersum dat,
voorzien van veel achtergrondinformatie, foto’s en andere illustraties, wordt uitgegeven
door de Cultuur-Historische Vereniging Ten Boer wordt gratis ter beschikking gesteld aan de groepen
7 en 8. Op vrijdag 20 april is de boekpresentatie in Woltersum. Schoolkinderen zijn hier voor uit
genodigd. Lijkt het u als (groot)ouder leuk om hier heen te gaan? U kunt zichzelf opgeven. Wilt u
meerdere kinderen meenemen, laat het dan ook even weten op school. Zie bijlage.

CHVTB
Cultuur-Historische Vereniging Ten Boer
Vz. H. Boels
secretariaat:. W. van Rossem
Stadsweg 43
9791 KA Ten Boer
NL21 RBRB 0930 1336 25
KvK: 8534.65.393
050 4042820
rossemw@gmail.com

UITNODIGING
Geachte heer/mevrouw
Hierbij nodig ik u van harte uit voor de feestelijke presentatie van
Wilte’s dagboek Winter 1944-1945.
Dit is het oorlogsdagboek van de molenaarszoon Wilte Evenhuis uit Woltersum dat ,
voorzien van veel achtergrondinformatie, foto’s en andere illustraties, wordt uitgegeven
door de Cultuur-Historische Vereniging Ten Boer. Het boek, dat een intiem beeld geeft
van het Woltersumse leven tijdens de inundatie in de koude oorlogswinter, wordt
aangeboden aan de weduwe van Wilte, mevrouw Hanske Evenhuis-van Essen, en
eenmalig, gratis ter beschikking gesteld aan de groepen 7 en 8 van de basisscholen in de
Gemeente Ten Boer. Ook u, als genodigde ontvangt een exemplaar.
Daarna zal het bij de Read Shop, Koopmansplein te Ten Boer, te koop zijn á € 7.50 of te
bestellen bij de CHVTB (met verzendkosten).
De bijeenkomst zal plaatsvinden op vrijdag 20 april 2018 in De Nieuwe Werkplaats bij
de molen FRAM , Kollerijweg 7A, 9795 Woltersum, waar het dagboek 73 jaar geleden
werd geschreven.
Het programma begint om 14.00 uur en eindigt ongeveer om 16.30 uur.
Parkeren kunt u in de straten van Woltersum. In de directe omgeving van de molen en
De Nieuwe Werkplaats is namelijk geen parkeergelegenheid.
De scholen worden uitgenodigd om te komen met twee leerlingen en één
leerkracht/begeleider.
In verband met de catering wordt u verzocht om u aan te melden en daarbij te
vermelden, met hoeveel personen u van plan bent te komen. Bij voorkeur per mail
rossemw@gmail.com . ( Post: Stadsweg 43, 9791 KA Ten Boer.)
Met Hartelijke groet,
Wouter van Rossem, secr. CHVTB.

Doe mee in
Groningen/Ten Boer/Haren

Wapenschilderen met Annemiek Vos
Fiets mee met Beno
Naar de voorstelling

Met in de hoofdrol

Lotte Dunselman, Lies van de Wiel
en Bas de Bruijn
www.heringedeeldgr.nl
Naar een idee van Maaike van den Hoek en Beno Hofman

Beleef het
mee!

Schilder
mee met
Annemiek

Wil je zelf de voorstelling (met
documentaire van Beno Hofman)
zien? Kom dan naar één van de
volgende locaties in Groningen, Ten
Boer en Haren.

De Burgemeester in het toneelstuk,
heeft een wedstrijd uitgevaardigd
voor het ontwerp van het wapen
voor de nieuwe gemeente. De
wapens worden gemaakt tijdens de
schilderworkshops met Annemiek
Vos.

Woensdag 18 april - 20.30 uur
De Biotoop (Vleugel F), Haren
Donderdag 19 april - 20.30 uur
Raadzaal gemeentehuis Groningen

Wapenschilderen voor
volwassenen

Dinsdag 24 april - 20.30 uur
Raadzaal gemeentehuis Ten Boer

Donderdag 5 april - 15.30 uur
De Biotoop (Vleugel F) in Haren

Koop de kaartjes op onze website:
www.heringedeeldgr.nl

Fiets mee
met Beno
Hofman!

Met Beno Hofman fiets je langs
de mooiste landschappen en
interessantste historische gebouwen
in de gemeente. Beno’s fietsclinic
is een rustige fietstocht waarbij de
nadruk ligt op het bekijken van de
omgeving. Ook als je niet over de
conditie van een wielrenner beschikt
kun je meedoen. E-bikers zijn ook
welkom.

Fiets mee met Beno’s fietsclinic
Zondag 15 april - 13.00 uur
Startlocatie: Hoofdstation, Groningen

Geef je op!
Stuur ons een berichtje met je
naam, contactgegevens en waar je
je voor wilt opgeven.
• Schilderen
• Fietsen
• Vragen zijn ook van harte welkom.

communicatie@heringedeeldgr.nl

Voorstellingen
Woensdag 18 april - 20.30 uur
De Biotoop (Vleugel F), Haren
Het is maandagochtend. Aaltje en
Moniek, ambtenaren bij de gemeente,
moeten weer aan het werk. Maar
vandaag is alles anders: nu de
gemeente wordt heringedeeld, staan
hun banen op de het spel. Aaltje en
Moniek zijn als eerste aan de beurt
voor een competentietest. De goede
sfeer tussen de collega’s verandert
in rivaliteit. Ondertussen lopen de
inwoners van de gemeente de deur
plat met vragen en ideeën over de
herindeling of een inzending voor de
schilderwedstrijd.
Maar voor Aaltje en Moniek op
maandag achter hun bureau schuiven
wil de burgemeester eerst nog een
speciale documentaire van de hand
van Beno Hofman laten zien over
het landschap, de geschiedenis en de
architectuur in de gemeente.
Met een licht komische toon laat
heringedeeldGR zien hoe een mens
reageert op verandering en hoe
de geschiedenis het heden heeft
gevormd.

Donderdag 19 april - 20.30 uur
Raadzaal gemeentehuis Groningen
Dinsdag 24 april - 20.30 uur
Raadzaal gemeentehuis Ten Boer
Kijk op de website voor de speeldata
in de andere toekomstige gemeenten.

Meeschilderen met Annemiek of
fietsen met Beno?
Kijk binnenin en geef je op via
communicatie@heringedeeldgr.nl

www.facebook.com/heringedeeldGR
twitter.com/heringedeeldGR

