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NIEUWSBRIEF

Projectweek
Zoals u heeft kunnen zien en horen zijn we druk bezig
met het project; cultuur historie Leek/Nietap. Alle
groepen hebben onder leiding van Grietje Nieuwhof
prachtige potjes gemaakt van klei. Woensdag 13 april
nodigen wij u uit om het project te komen afsluiten. In
alle klassen zal iets te zien zijn. U bent welkom tussen
13.30 uur en 14.30 uur.

AGENDA:
9 april: Rommelmarkt.
13 april: Paasviering.
13 april: Afsluiting project.
13.30-14.30 uur.
14 april: Teamdag, alle kinderen
vrij.
14-18 april: Paasweekend.
19 april: Open ochtend.
22 april: Koningsspelen.
25 april-8 mei: Vakantie.

Online pesten
Er bereiken ons op school berichten dat kinderen soms worden gepest en
buitengesloten via computerspelletjes. Dit is erg naar en niet de bedoeling. We raden u
daarom aan om regelmatig mee te kijken met de online activiteiten van uw kind. Ook is
het verstandig om de betrokken ouders en eventueel de school te informeren als er
online gepest wordt. Wij zullen dit ook extra in de gaten houden en ouders op de hoogte
stellen bij signalen van pesterijen. Op school besteden we in de hogere groepen
regelmatig aandacht aan het omgaan met (social)media. Zo doen we met groep 7/8
bijvoorbeeld jaarlijks mee met het programma Mediamasters. Zie voor meer informatie
over mediawijsheid www.mediawijsheid.nl.
Natuurlijk doen we er alles aan om op school pesten te signaleren en aan te pakken en
zo mogelijk te voorkomen. In de laatste MR-vergadering hebben we ons pestprotocol
besproken, deze is ook te vinden op onze website.

Stagiaire groep 1/2 en 5/6
Juf Mariska is weer terug op school, ze is maandag officieel begonnen met haar LIOstage.
In groep 1/2 loopt juf Renée stage, ze stelt zichzelf hieronder even voor.
Hallo mijn naam is Renée Pruim, ik ben 17 jaar en doe de opleiding onderwijsassistent,
ik loop tot de zomervakantie stage in groep 1/2. Ik woon in Roden en in mijn vrije tijd
hou ik van wandelen, voetballen. Naast mijn stage werk ik in nog bij de Albert Heijn en in
het weekend bij de Toko in roden. Ik wil na mijn opleiding als onderwijsassistent nog de
pabo doen en uiteindelijk zelfstandig als juf voor de klas te staan.

Pasen
13 april vieren we het paasfeest bij ons op school.
De kinderen gaan eieren zoeken en nootjes schieten. Op dit moment hebben we 4 opa´s
en oma´s die mee willen doen, gezellig! Ze mogen om 9.30 uur op school komen. We
verwachten rond 11.00 uur klaar te zijn met nootjes schieten.

Schoolreizen
Eindelijk na een lange corona periode mogen we weer gewoon op schoolreis!
Groep 1/2 gaat 23 juni naar de Sprookjeshof in Zuidlaren, de kosten zijn 15,50 euro.
Groep 3/4 gaat eind juni (datum volgt) naar de Doezoo en het blote voetenpad, de
kosten zijn 25 euro.
Groep 5/6 gaat 9 en 10 juni, een nachtje kamperen in Opende, de kosten zijn 42,50
euro.
Groep 7/8 gaat 9 t/m 11 mei, twee nachten naar Schiermonnikoog, de kosten zijn
100 euro.
De kosten mogen via onderstaande betaallink worden overgemaakt. Graag voor 1
mei overmaken.
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=LWlFrfg-RuOerOjrcyzOzA

Schoolfoto
12 mei komt de Lodewijk ten Have foto's maken van de kinderen op school. Er
worden portretfoto's en groepsfoto's gemaakt. Om 8.30 uur mogen eerst alle
kinderen met broertjes en zusjes die nog niet op school zitten op de foto.
Sportdag/Koningsspelen
22 april vieren we de Koningsspelen. Alle groepen starten op school met een ontbijt.
Daarvoor moeten de kinderen bord, bestek en een beker meenemen. Daarna
dansen we op het Koningsspelenlied. De groepen 5 t/m 8 gaan vervolgens naar de
hockeyvelden in Roden om een clinic te volgen, daarom moeten ze op de fiets naar
school komen. De groepen 1 t/m 4 volgen op school een sportief programma onder
leiding van studenten van de opleiding tot onderwijsassistent.

Geen invaller morgen
Helaas is er morgen geen invaller beschikbaar. Daarom verdelen we groep 3/4.
Groep 3 werkt bij 1/2 en groep 4 bij 5/6 in de klas.

