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De jarigen van deze weken
Lisa Niels

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

Schoolfotograaf
Bezoek boerderij Bauke de Vries groep 1-2 a en b
Eerste les Open stal groep 6
Schoolkorfbaltoernooi
Finales provinciale voetbalwedstrijden meisjes groep 8
Etentje groep 8
Preventielessen groep 8
Hemelvaartsweekend
Tweede les Open Stal groep 6
Start citotoetsweken
Musical groep 8
Survival rondom de Spokeplas groep 7-8
Tweede Pinksterdag: alle leerlingen vrij
Eventueel derde les Open Stal groep 6
Schoolreis groep 1-2
Schoolkamp groep 7-8
Studiedag team: NB: gewijzigde datum ( i.p.v. 1 juli)
Schoolreis groep 5-6
Schoolreis groep 3-4

Koningsspelen
De penningmeester van de OV heeft heel veel tijd nodig gehad om alle opbrengsten die binnen
kwamen te tellen. De totale opbrengst was: €3885!!
Geweldig! Wat hebben jullie dat goed gedaan jongens en meisjes! Een deel van deze opbrengst gaat
naar de spaarpot voor het onderhoud en de afschrijving van de speeltoestellen die er staan. Voor het
andere deel van de opbrengst hebben alle groepen een lange wensenlijst ingevuld. Samen met de
leerlingenraad zal er een selectiegemaakt worden van al deze wensen., die daarna vanzelfsprekend
besproken worden in de groepen en aan de Ov zal worden voorgelegd. De OV besluit uiteindelijk
wat haalbaar is en aangeschaft kan worden.

4 mei
Op zaterdagavond 4 mei gaf groep 8 acte de presence bij de Dodenherdenking in het dorp. Naast de
officiele sprekers had groep 8 wederom een Nikki mocht het vredesvuur ontsteken. Jelle, David en
Joshua begeleidden met resp. drum, djembée en keyboard het koor van groep 8, Sil droeg een mooi
gedicht voor. Ook werden er kransen gelegd door Tess, Laura, Rimmer en Lieke. Het was een
respectvolle en indrukwekkende bijeenkomst. Op de website vindt u hiervan een aantal foto’s.

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

Vervoer voor schoolkorfbaltoernooi van 22 mei in Donkerbroek
De kinderen van groep 3 en 4 beginnen hun toernooi om 13.00 uur. We willen graag om 12.10 uur
vertrekken vanaf school. Vertrek terug zal zijn rond 15.00 uur. De kinderen zullen gewoon op school
lunchen. Wie kan rijden? ( alleen heen, of alleen terug of het liefst natuurlijk heen en terug )
En hoeveel kinderen kunnen er dan nog bij in de auto? Wilt u dit dan liefst per mail melden aan:
j.langelaar@obsdetjongeling.nl
De kinderen van groep 5 tot en met 8 zullen om 14.10 uur vertrekken naar Donkerbroek. De terugreis
zal zijn rond 17.00 uur. Wie kan rijden? ( alleen heen, of alleen terug of het liefst natuurlijk heen en
terug )En hoeveel kinderen kunnen er dan nog bij in de auto?Wilt u dit dan liefst per mail melden
aan: j.langelaar@obsdetjongeling.nl

Leiders tijdens het schoolkorfbaltoernooi van 22 mei
We gaan met 10 teams deelnemen aan het toernooi. We proberen voor elk team twee ouders te
krijgen die het team wel willen leiden.
Wie zou wel een team willen leiden op 22 mei? Zou u zich dan willen melden bij
j.langelaar@obsdetjongeling.nl
De volgende ouders hebben zich via het invullen van de ouderactiviteitenlijst gemeld om te helpen
bij korfballen:
Peta van der Wal
Sara Vergunst
Hilda Brandsma
Maritha Boon
Ieda Blokzijl
opa Cor ( opa van Roos Veen)
Lysbeth Brouwer
Bonnie Schoonhoven
Lysbeth Brouwer
Johanna de Vries
Jeen/Maura Nijboer
Miranda/Pieter Bergsma
Nou kan er in de loop van de tijd iets veranderen in de agenda. Dus als jullie niet kunnen op 22 mei
zouden jullie dit dan nog willen afmelden bij j.langelaar@obsdetjongeling.nl

Musical
Voor de musical op 6 juni zoeken wij nog iemand die de avondvoorstelling kan filmen en eventueel
monteren. Ben of ken je iemand, dan horen we dat graag.
Elise Smale 0610932093.

Klankbordgroep
Afgelopen dinsdag 7 mei is de klankbordgroep weer bij elkaar gekomen. Een breed scala aan
onderwerpen zijn aan de orde gekomen, van communicatie tot en met vernieuwingen. Praktische
zaken zoals de schoolfotograaf, schoolreisjes, de doorstroom in het halletje bij de kleuterlokalen,
maar ook thema's als uitkomsten van de veiligheidsenquête (ingevuld door de leerlingen),
werkdrukverlichting en de onderwijsmethodes. Met een afvaardiging van de MR, een groepje
ouders, Margriet en Jose namens het team was het een informatieve avond.
De klankbordgroep

Rode loper run
Op 5 juni zal de Rode Loper Run weer worden gehouden in Oosterwolde. In de bijlage bij deze
weekinfo vindt u het inschrijfformulier voor dit evenement. Wil uw kind deelnemen aan de Rode
Loper Run, dan graag voor eind volgende week het inschrijfformulier en het gepaste inschrijfgeld
inleveren bij de leerkracht van uw kind.

Luizenpluizen
Vanmorgen zijn alle leerlingen weer gecontroleerd op kriebelbeestjes. De luizenbrigade heeft
GEEN luizen en neten gevonden! Fijn! Dank jullie wel luizenpluisouders!

Fietsenhok
In de vakantie is het fietsenhok op het grote plein afgebroken. Ook zijn de bokjes voor de fietsen
van de achterkant van het plein naar de plek van het oude fietsenhok verplaatst. Bij de kleuters is
een stuk betegeld tot aan het nieuwe patiohek. Hiervoor is het oude speelzand gebruikt en heeft
het bestuur (voor ons gratis) nieuw speelzand in de zandbak bij de kleuters geplaatst. Prima actie
van ons bestuur!

Stukjes voor de volgende weekinfo kunt u inleveren
tot 12.00 op donderdag 16 mei 2019

VISWEDSTRIJD voor kinderen van de basisschool
H.S.V. De Rietvoorn organiseert weer een viswedstrijd voor de kinderen van de basisschool, die in het
bezit zijn van een zwemdiploma.
De wedstrijden zijn op zondag 19 mei 2019 en op zondag 2 juni 2019
We vertrekken 14.30 uur vanaf OBS de Tjongeling te Oldeberkoop.
Hengels zijn eventueel aanwezig, en voor voer en aas wordt gezorgd.
Opgeven kan tot zaterdag 18 mei en 1 juni bij: Mathilda de Vries 06-21662263

