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Woensdag 13 maart: openschooldag.
Vrijdag 15 maart: onderwijsstaking, geen school.
Zaterdag 16 maart: NLdoet, landelijke vrijwilligers-klussendag.
Woensdag 27 maart: ouderavond.
Donderdag 28 maart: MR-vergadering.
Donderdag 4 april: landelijk theoretisch verkeersexamen groep 7.
Woensdag 8 mei voetbaltoernooi Woltersum bovenbouw (Let op, in de jaarplanning stond 15
mei.)
Woensdag 15 mei: praktisch verkeersexamen groep 8.

Algemene informatie vanuit school
Luizencontrole
Vorige week woensdag zijn alle kinderen weer gecontroleerd op hoofdluis. Er zijn geen luizen
aangetroffen bij ons op school. Als school zijn we blij dat het Luizenopsporingsteam de kinderen
regelmatig controleert én dat de hoofdluis goed onder controle is.
Het luizenopsporingsteam is tevreden dat er vanuit thuis zo goed gedacht wordt om de controles,
dat de kinderen die dagen met gel-vrij en goed gewassen en gekamd haar op school komen. Dat is
erg prettig bij het controleren. Complimenten en dank daarvoor.
Stakingsactie
Op vrijdag 15 maart 2019 gaan medewerkers in alle onderwijssectoren staken. Ook in het primair
onderwijs leggen medewerkers het werk neer.
De leerkrachten op onze school zijn van plan om op 15 maart allemaal te gaan staken. Dat betekent
dat de school gesloten blijft en dat uw kind(eren) niet naar school kan(kunnen).
In de bijlage een brief over deze stakingsactie.
NLDoet, zaterdag 16 maart
Op zaterdag 16 maart doen we als school weer mee met NL Doet, de landelijke vrijwilligersklussendag van het Oranjefonds. We doen die ochtend vanaf 9.30 uur verschillende klussen om de
school binnen en buiten mooier te maken. Helpt u ook mee? Aanmelden kan via
https://www.nldoet.nl/klus/klussen-en-om-de-school-0
Zegt het voort, zegt het voort aan buren en overburen!
Er zijn 26 klussen te doen, waarvan twee verfklussen in de school, mensen met schildertalent zijn
daarom zeker van harte welkom.
Open dag
Op woensdag 13 maart hebben we onze jaarlijkse open schooldag. Deze dag is bedoeld om ouders
en andere belangstellenden mee te laten kijken tijdens een schooldag. Vindt u het leuk om eens te
kijken in de klas van uw kind(eren)? U bent van harte welkom! Kent u ouders van kinderen die nog
niet bij ons op school zitten? Nodig hen dan uit te komen kijken deze dag. Ook belangstellende
grootouders, buurtgenoten, etc. zijn van harte uitgenodigd.

Tijdens de open schooldag wordt er ‘gewoon’ lesgegeven. Om dit zo goed mogelijk door te laten
gaan, vragen we u rekening te houden met de volgende punten:
 Kom zo rustig mogelijk de klassen binnen probeer niet te praten in het lokaal.
 In alle lokalen staan stoelen of krukjes klaar, hier kunt u gaan zitten als u in de klas bent.
 Als alle zitplaatsen in een lokaal bezet zijn, vragen we u te wachten totdat er een plekje vrij is.
 Wanneer iedereen ongeveer een half uurtje in een groep blijft, heeft iedereen voldoende tijd
om te kijken.
 In de personeelskamer is gelegenheid om elkaar te ontmoeten en een kopje koffie of thee te
drinken.
We hebben met posters, flyers en in de krant veel mensen laten weten dat we open dag hebben.
Maar mond tot mond reclame werkt natuurlijk nog veel beter!
Een flyer in de bijlage.
Computers
We hebben via de universiteit extra computers gekregen. Heel hartelijk bedankt Harm!
Wie heeft er nog een switch liggen voor school? Laat het even weten aan juf Jessica.

Jarig
Zondag 10 maart is Eefke uit de onderbouw jarig.
Alvast gefeliciteerd en een fijne dag gewenst!

Uit de groepen
Bovenbouw
Verkeersexamen groep 7 theorie
Oefenexamens kunnen gemaakt worden op: examen.vvn.nl/oefenen.
Verkeersexamen groep 8 praktijk
Het examen in Ten Boer is dit jaar gepland in de tijd dat de bovenbouw op schoolkamp is. We mogen
meedoen met Oosterhoogebrug op 15 mei. Nadere informatie en route volgt voor de meivakantie
via de klassenouder.
Pitch
Afgelopen week en volgende week pitches over Drenthe en Zuid- Holland.
Middenbouw
Kunstproject
Deze week zijn we begonnen met een kunstproject van het CBK. Het project gaat over kunstenaar
Henri Matisse. We hebben een kastje in de klas waarin allerlei spullen zitten die met hem te maken
hebben. Daarnaast hebben we het prentenboek over zijn leven gelezen en maken we zelf
kunstwerken geïnspireerd op Matisse zijn werk.
Etui en speelgoed
De kinderen uit de middenbouw mogen allemaal een etui meenemen, waar ze hun schoolspullen in
kunnen doen. Verder mogen de kinderen in de middenbouw geen speelgoed of knuffels meer
meenemen. Ook niet op woensdag.
Onderbouw
Thema Sprookjes
Deze week stond binnen het thema sprookjes Roodkapje centraal. We hebben allerlei activiteiten
gedaan die met Roodkapje te maken hebben. Volgende week gaat het over Sneeuwwitje en de zeven
dwergen.

Rondom De Til
Hebt u nieuws voor deze rubriek, laat het dan even weten!

