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De jarigen van deze weken
Jordi Tess Hidde Anna Esmee

Agenda
19 april
7 mei
14 en 15 mei
21 mei
22 mei
22 mei
23 mei
28 en 29 mei
30 mei- 2 juni
4 juni
5 juni
6 juni
10 juni
24 juni

Start meivakantie t/m 5 mei
Schoolarts groep 7
Schoolfotograaf
Eerste les Open stal groep 6
Schoolkorfbaltoernooi
Finales provinciale voetbalwedstrijden meisjes groep 8
Etentje groep 8
Preventielessen groep 8
Hemelvaartsweekend
Tweede les Open Stal
Start citotoetsweken
Musical groep 8
Tweede Pinksterdag: alle leerlingen vrij
Studiedag team: NB: gewijzigde datum ( i.p.v. 1 juli)

Koningsspelen
Wat is er flink gelopen tijdens de sponsorloop op de Koningsspelen. Het heerlijke ontbijt had vast
onvermoede krachten naar boven gebracht! Het ene rondje na het andere werd afgetekend op de
kaart. Iedereen die heeft geholpen om hier een gezellig evenement van te maken: heel hartelijk
dank! De OV verzamelt alle sponsorgelden en na de vakantie weten we vast het totale opgehaalde
geld wel! De groepen maken allemaal een verlanglijstje met buitenspeelgoed dat ze graag voor een
deel van de opbrengst willen laten aanschaffen. We zijn
benieuwd!

Kuikentjes in de klas
Groep 3-4 heeft deze week een broedmachine in de klas. Ieder
moment van de dag staan er veel kinderen omheen om te kijken
hoeveel kuikentjes er uit het ei zijn gekropen. Een mooi proces
voor groot en klein!

Schoolkorfbal
Op woensdag 22 mei gaan we weer korfballen in Donkerbroek.
De kinderen van groep 3 / 4 spelen van 13.00 – 15.30 uur en de kinderen van groep 5 – 8 van
15.00 – 17.30 uur.
De volgende kinderen hebben zich opgegeven:
groep 3 : Dieke, Fenne, Elena, Amber, Tiede, Melle en Kevin
groep 4: Ylana, Esmee, Mirthe, Silde, Ilse en Levanna
groep 5: Roos, Tirsa, Diez, Fenna, Mano en Joep
groep 6: Caitlin, Doutzen, Isa, Tess, Maresa, Aisha, Annemiek, Bente, Lars, Ids, Rienk, Dion, Marcel,
Jordy, Daan, Olaf en Jeffrey
groep 7: Inge, Lieke, Esmee, Kyra, Laura, Elske, Jelte T, Jelte S, Niels, Bent, Jorin en Thijs
groep 8: Jildou, Ellen, Ilse, Sam, Tygo, Rimmer, Lucian, Sil, David en Joshua

scheidsrechters
We zoeken ook nog ouders, jongeren of opa’s en oma’s die de korfbalwedstrijden op 22 mei namens
onze school zouden willen fluiten. Heeft u tijd en zin om te fluiten op het schoolkorfbaltoernooi dan
kun u zich melden bij j.langelaar@obsdetjongeling.nl

Type-examen
Ook dit schooljaar zijn er weer typelessen op school gegeven.
Gistermiddag werd hun vele oefeningen afgesloten met een echt
type-examen. Alle zeven deelnemers zijn hiervoor geslaagd!!
Proficiat allemaal!

Dance battle
Op naar de dance battle.
Op een zonnige dag.
Toen we aan kwamen begroeten de dans juf ons.
De deelnemers waren best sterk.
De deden 12 kinderen mee dat waren.
Mano en fenna herman en diez hedde en tess ids en
anemiek daan en doutzen en isa en lars
Daan en doutzen en isa en lars stonden in de halve finale
Dit is geschreven door mano fenna en diez

Fijne Paasdagen en een
zonnige vakantie allemaal!

Stukjes voor de volgende weekinfo kunt u inleveren
tot 12.00 op donderdag 09 mei 2019

