Nieuwsbrief maart/april 2018
Inloopochtenden

Op dinsdag 6 en donderdag 8 maart zijn er van
08.30 - 10.00 uur inloopochtenden.
Er mag vrij in en uit de lokalen gelopen worden om
een kijkje te nemen in de dagelijkse praktijk van de
school. In verband met de wet op privacy is het
helaas niet toegestaan om foto’s video’s of
geluidsopnames te maken in de school.

Voorstelling voor groep 1 t/m 4
Op woensdag 14 maart mogen de groepen 1 t/m 4
naar de voorstelling “Ien dei út it knisterjende libben
fan it pûdsje”, gespeeld door Tryater. De voorstelling
wordt gespeeld in School Loevestein in Gorredijk
De voorstelling speelt zich af in het ritselwoud. Het
mobiele natuureducatiecentrum van de bonkige
boswachter Frits Rits. Nu maken jullie kennis met al
die wonderbaarlijke zaken die de natuur ons te
bieden heeft. En als het goed is wordt Frits vandaag
ook nog geassisteerd door zijn beeldschone zus Rita.
Nu maar hopen dat ze haar zakje bij zich houdt. Want
dat zakje is van plastic, en plastic hoort niet in de
natuur. Plastic hoort in de bak. De Zweedse snor wil
geen plastic aan zijn poeperd voelen en de Franse
knakworm moet er van overgeven.

Opening Himmelwike op schoolplein de Bôge:
Dit jaar zal de opening van de Himmelwike op 16 april
op het plein van De Bôge plaatsvinden en zal er
ongeveer als volgt uit zien.
Opening wethouder:
9.00 uur: De wethouder houdt het
openingswoord voor de Himmelwike op het
schoolplein. Uitgenodigd hierbij is wethouder
Rob Jonkman, Omrin, Woningcorporatie Elkien en
de pers van de SA! en Woudklank.
Spel Omrin:
9.10 uur: De Omrin heeft een spelparcours
uitgezet op het schoolplein, waaraan de
leerlingen deelnemen. Na het spelparcours
krijgen de deelnemende leerlingen een presentje
aangereikt door de Omrin.
Wethouder:
9.30 uur De wethouder wenst de kinderen en
begeleiding een goede himmeldei toe. Daarna
verloopt de himmeldei op de wijze zoals we dat
gewend zijn. De groepen 5 t/m 8 doen hier aan
mee.

Koningsspelen
Op 20 april zijn de jaarlijkse koningsspelen voor de
hele school. Het koningsontbijt is inmiddels besteld.
De groepen 5 t/m 8 zullen weer deelnemen aan
clinics in Gorredijk, georganiseerd door de
buurtsportcoaches. Voor de groepen 1 t/m 4 zal er op
school een leuk programma samengesteld worden.
maart
7 maart studiedag team alle kinderen hebben vrij
6+8 maart inloopochtenden vrije inloop 08.3010.00 uur
14 maart voorstelling groep 1 t/m 4
21 maart opendag alle scholen Comprix (alleen
voor toekomstige ouders)
21 maart klankbordgroep 19.30 uur
28 maart OV vergadering
30 mrt t/m 2 april goede vrijdag en Pasen (alle
kinderen vrij)
april
4 april MR vergadering
16 april Himmeldei
20 april Koningspelen

27 april t/m 13 mei meivakantie
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