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De jarigen van deze week
Lynn

Agenda
03 april
Schoolvoetbal groep 5-6 en groep 7-8
04 april
Dansen dansschool Clairette groep 5-6
05 april
Studiedag team alle leerlingen vrij
09 april
Contactavond
10 april
MR/OV vergadering
11 april
Schoolarts groep 7
11 april
Dansen dansschool Clairette groep 5-6
12 april
Koningsspelen light
18 april
Eindtoets groep 8
19 april Start meivakantie t/m 5 mei

Koningsspelen light
Dit schooljaar doen we niet zoals vorig jaar de sportdag tijdens de
Koningsspelen. De sportdag in het Koepelbos is aan de beurt en daar
is het nu nog niet echt plezierig vertoeven voor al die mooie
activiteiten. De Koepelbossportdag is dit jaar in de eerste week van juli gepland.
Toch besteden we wel enige aandacht aan de koningsspelen. We starten met een ontbijtje. Alle
kinderen in hun eigen groep.
Ook het bewegen (HET thema van de Koninsgsspelen) staat op het programma. Deze keer in de vorm
van een sponsorloop. De OV organiseert tijdens de Koningsspelendag een sponsorloop op 12 april
van 10.30-11.30 uur. De leerlingen krijgen vandaag allemaal een envelop mee met de uitleg van de
loop en een sponsorformulier. We hopen dat er veel sponsors gevonden zullen worden.

Oproep voor hulp bij de sponsorloop
Beste ouders,
Op vrijdagochtend 12 april organiseren wij een fantastische sponsorloop.
Zoals jullie misschien weten heeft de oudervereniging (OV) minder opbrengsten uit het oud papier
naar aanleiding van een besluit van de gemeente.
De OV organiseert veel activiteiten door het jaar heen en een groot deel daarvan worden ook uit de
kas van de OV betaald. Om toch te zorgen voor voldoende budget om bijvoorbeeld nieuwe spullen
aan te schaffen of activiteiten te organiseren besloten we een sponsorloop te organiseren.

Het doel is om voldoende geld bij elkaar te krijgen voor het onderhoud van het bestaande
klimmateriaal en voor de aanschaf van nieuw buitenspeelgoed.
Voor deze ochtend zoeken wij nog een aantal hulpouders:
Ranjaschenkers, stempelaars, velduitzetters etc.
Dus mocht u vrijdagochtend 12 april nog een helpende hand kunnen bieden horen wij het graag!
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
de OV
Jitte Brander

Theateruitje van groep 1 en 2
Op donderdag 28 maart hebben de kinderen van groep 1 en 2 kunnen genieten van een voorstelling
in De Hoolten Klinte in Appelscha.
De kinderen hebben geluisterd, gewerkt gezwommen en feest gevierd. Het was erg leuk en leerzaam.
Op de vraag wat ze hebben
geleerd, antwoorden de
kinderen het volgende.
 Hoe je woordjes van
vroeger moet lezen ( aap
noot mies)
 Dat je je handen over
elkaar moet doen
 Als de meester komt
moet je staan, helemaal
recht
 De meester was vroeger
heel streng
 Je moest je handen laten
zien.
Alle chauffeurs worden
bedankt voor hun inzet en
tijd.

Herbergier
Op naar de herbergier.
Op een zonnige dag.
Gingen we naar de herbergier.
We gingen eerst even iets drinken en we kregen een plakje cake.
En toen gingen we met de bal over gooien
Naar de aardige mensen.
We gingen daar na knutselen
knutsel koning mano.
We hebben een hondje gevouwen
En toen gingen Fenna en Diez dansen op muziek b-brave123.
Bedankt juf Cobi dat jij met ons naar de Herbergier ging.

Ouderbijdrage
Beste ouders/verzorgers
Uit onze administratie is gebleken dat er nog een flink aantal ouders/ verzorgers de kosten voor de
vrijwillige bijdrage en het school reisje (nog)niet hebben betaald.
Graag vragen wij u om dit omgaande over te maken op rekeningnummer:
NL77RABO0157445577 T.N.V. O.R obs de Tjongeling.

Onder vermelding van naam(en) en groep(en)
De bedragen zijn :
groep 0,1,2
Schoolreisje
Vrijwillige ouderbijdrage
Totaal

€22,50
€25,00
€47,50

groep 4,5,6
Schoolreisje
Vrijwillige ouderbijdrage
Totaal

€30,00
€25,00
€55,00

Schoolreisje
Vrijwillige ouderbijdrage
Totaal:

€60,00
€25,00
€85,00

groep 7,8

Alvast bedankt namens OV de Tjongeling
m.v.g. Tijmen Terreehorst (penningmeester)

Stukjes voor de volgende weekinfo kunt u inleveren
tot 12.00 op donderdag 4 april 2019

