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In het begin van het nieuwe schooljaar ontvangen
alle ouders een papieren versie van de jaarkalender.
Mochten er wijzigingen plaatsvinden, dan zijn die
terug te vinden in de activiteitenlijst in deze
nieuwsbrief.
Datum
Vrij. 22 april
Zat. 23 april
Ma. 25 april t/m
vrij. 6 mei
Woe. 27 april
Woe. 4 mei
Zat. 7 mei
Ma. 9 mei
Woe. 11 mei

di. 17 mei
Woe. 18 mei
Vrij. 20 mei
Don. 26 mei
Vrij. 27 mei
Zat. 28 mei
Ma. 30 mei
Vanaf juni
30 mei t/m 3 juni
Vrij. 3 juni

Activiteit
*Nieuwsbrief
*Koningsspelen
Oud papier
Helpers: De Wekker-Lok
Meivakantie
Koningsdagvoetbal in
Koekange
Dodenherdenking (gr. 7-8)
Bloemetjesmarkt
Gastles Unicef (gr. 7-8)
*Inloopspreekuur CJG v.a.
8.00 uur
*luizencontrole
*eindtoets route 8 gr. 8
Studie middag leerKrachten: lln vrij (OVB!)
*Peuterochtend 9-11u
*Perenbomenwandeltocht
Nieuwsbrief
Hemelvaartsdag
Vrije dag
Oud papier:
Helpers: Karsten-Nijland
Workshop gr. 1 t/m 4: “jij, ik en
wij allemaal” (10.30-11.30 uur)
Start Eind-toetsen van Cito
(gr. 3 t/m 8)
Verkeersweek voor alle
groepen
*Nieuwsbrief
*Streetwise dag

Koningsspelen
Op vrijdag 22 april
hebben we op school
aandacht besteed aan
de Koningsspelen (zou
eigenljk gecombineerd
worden met de sportdag,
maar die moesten we
i.v.m. werkzaamheiden
aan de sportvelden verplaatsen).
Koningsdagvoetbal
Op woensdag 27 april wordt koningsdagvoetbal in
Koekange georganiseerd. De leerlingen uit groep 3
t/m 8 konden zich hiervoor opgeven. Er doet een
team van groep 3 leerlingen mee en een team met
groep 5-6 leerlingen. Zodra we de indeling en
precieze tijdstippen weten laten we het jullie weten !
We wensen ze veel plezier en succes volgende week!
Dodenherdenking (gr. 7-8)
We hebben een uitnodiging ontvangen om de
Nationale Dodenherdenking bij te wonen in de kerk
op Blijdenstein. Dit is bedoeld voor leerlingen uit
groep 7. Aangezien groep 8 vorig jaar i.v.m. Corona
deze herdenking niet bij kon wonen, willen we ook
hun vragen om aan te sluiten (indien ze in de
gelegenheid zijn). Mocht je niet aanwezig kunnen
zijn, laat het dan even weten bij een van de juffen.
Aanwezig: 19.15 uur
De dienst begint om 19.30 uur.
De kinderen krijgen bij het
uitgaan van de kerk een
witte roos die ze zelf bij de
monumenten kunnen
leggen.
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Perenbomenwandeltocht
Nadat het een paar jaar niet door kon gaan, kunnen
we nu de wandelschoenen weer uit de kast halen en
meedoen aan de Perenbomenwandeltocht!
Datum: woensdag 18 mei.
Opgeven via het strookje onderaan de brief (dinsdag
meegekregen naar huis). Graag het geld voor de
medaille (5 euro) + het opgavestrookje in een
envelop mee naar school geven. (ook op de
envelop graag de naam/namen vermelden).
Gastles Unicef
Op maandag 9 mei komt iemand van de organisatie
Unicef bij groep 7-8 in de klas om te vertellen over
Kinderrechten/kinderen op de vlucht. Dit thema past
goed in de IPC unit waar we op het moment mee
bezig zijn ‘Wat als het jou overkomt”.
Aankondiging Zomerfeest Oosteinde!!

In de bijlage kunnen jullie alles lezen over het
Zomerfeest van Oosteinde!!
Belangrijke informatie, vooral voor alle nieuwe
ouders of ouders die pas verhuisd zijn naar
Oosteinde

Bloemetjesmarkt
Zaterdag 7 mei is de bloemetjesmarkt op school. We
hebben al veel bestellijsten op school mogen
ontvangen! Tijdstippen van afhalen van de plantjes
bij school, afhankelijk van eerste letter achternaam:
9.30-10.30 uur: A t/m I
10.30-11.30 uur: J t/m R
11.30-12.30 uur: S t/m Z
Tip: Neem een doosje mee bij het ophalen van je
plantjes
Eindtoets groep 8
Woensdag 11 mei heeft groep
8 de eindtoets. We wensen ze
veel succes!!
Schoolzwemmen
Na de meivakantie gaan we op de vrijdagen naar
het zwembad in Ruinen om te zwemmen. Dit is voor
groep 3 t/m 8. Dit is i.pv. de gymles.
Groep 3-4-5 gaat eerst zwemmen, daarna groep 6-78.
Op de woensdag is er gewoon gym in de sporthal in
Ruinerwold van juf Marjorie.
Groep 1-2 krijgt de vrijdagen op school, net als
anders, gym van meester Mike.

Bijlage:
Poster Actief na Schooltijd
JOGG weetje mei
Aankondiging Zomerfeest Oosteinde

Schooljaar 2021-2022
2

