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De jarigen van deze week
Ilse, Ymre, Hemar

Agenda
21-11
25-11
26-11
28-11
29-11
04-12
05-12
06-12
11-12
12-12
18-12
19-12
20-12

Dans en expressie lessen groep 1-5
Schoolarts groep 7
Bordspel groep 7-8
Basketballessen bewegingsconsulent
Basketballessen bewegingsconsulent
Surprisetentoonstelling 13.45-14.15 uur
Sinterklaasfeest: alle leerlingen vrij om 12.30 uur
Basketballessen bewegingsconsulent
Kennismakingsochtend Stellingwerf College groep 8
Basketballessen bewegingsconsulent
Kerstconcert Linde College groep 1-8 Bonifatiuskerk
Kerstavond: feestmaaltijd
Kerstspelletjesochtend

Verlichtingscontrole
Afgelopen maandag is de verlichtingscontrole uitgevoerd voor de groepen 3 t/m 8.
Over het algemeen was de verlichting van de meeste fietsen in orde. Waar nodig zijn enkele kleine
reparaties uitgevoerd en batterijen vervangen.
De fietsen waar de verlichting nog niet in orde was, zijn voorzien van een label met aanbevelingen.
Al met al een geslaagde controle!
Groet Tijmen en Jeroen.

Stagiaires
Mag ik mij voorstellen? Mijn naam is Agnes Papjes. Met mijn man en onze dochter van 5 jaar en haar
vriendinnetjes ga ik graag dagjes uit of bezoek ik open dagen. Verder lees ik graag (voor), houd ik van
lekker én gezond koken, eten en (wijn) drinken met vriendinnen, klussen en nog veel meer! De
afgelopen 18 jaar heb ik bij Praxis gewerkt en diverse leidinggevende functies in verschillende
vestigingen in Friesland en Drenthe mogen vervullen. Per 1 september ben ik zelf terug de
schoolbanken ingegaan en gestart aan de PABO in Assen. Sinds eind september mag ik stage lopen bij
jullie op De Tjongeling. Wilt u kennis met mij maken? Iedere dinsdag en op de woensdag in de even
weken kunt u mij vinden bij de kinderen van groep 4/5 en meester Jan!
Groeten van Agnes.

Hallo,
Ik ben Jelte Oldenkamp, 20 jaar en woon in Oosterwolde. Dit jaar loop ik
op de dinsdag en de woensdag stage in groep 3, bij juf Jantina en juf
Marrit. Op dit moment zit ik in het tweede jaar van de lerarenopleiding. In
mijn eerste jaar heb ik in groep 5 en groep 2 van de Tuindorpschool in
Wolvega stagegelopen.
Voordat ik aan deze opleiding begon heb ik 7 jaren over mijn VWO
gedaan, en heb ik deze uiteindelijk met succes afgerond.
Mijn grootste passie is voetbal, dit neemt ook veel vrije tijd in beslag.
Helaas ben ik de afgelopen maanden geblesseerd geweest waardoor ik minder op het veld sta dan ik
het liefst doe. Ik ben inmiddels al een tijdje op deze school te vinden en heb het enorm naar mijn zin
hier!

Sint Maarten
Wat was het weer een gezellige avond! Het regenachtige weer zorgde voor verkleumde handen en
voeten, maar dat mocht de pret niet drukken. Op school kon er lekker opgewarmd worden onder het
genot van warme chocolademelk en koek. Groep 8 heeft met de collectebus gelopen. Er is €609,22
opgehaald! Een prachtig bedrag! Een deel van dit geld wordt geschonken aan de seniorenbesteding
op de woensdag in het MFA. Het resterende deel wordt op school gebruikt voor de aanschaf van
extra materiaal. De begeleidende ouders hebben al het snoep verdeeld en de spullen voor de
voedselbank verzameld. Met een goed gevulde snoepzak ging iedereen weer huiswaarts. Dank zij de
organisatie van de OV en de hulp van een aantal oud-leerlingen is deze activiteit weer prima
verlopen! Dank voor alle giften en hulp!

Sinterklaas
Komende zaterdag zal Sinterklaas weer in Nederland aankomen. In de kalender van school staat
vermeld dat de Sint op 4 december komt. Gelukkig kon hij nog wat omzetten in zijn agenda en kan hij
toch op 5 december bij ons op school komen. Hij brengt dan een bezoek in de groepen 1 t/m 4. In de
groepen 5 t/m 8 gaan de kinderen weer lootjes trekken. Het invullen van de verlanglijstjes en het
trekken van de lootjes hebben we gepland op maandag 18 november. Deze kinderen kunnen dus dit
weekend alvast nadenken over kleine cadeautjes tot € 4,-. Er wordt van deze kinderen verwacht dat
ze het cadeautje verpakken in een surprise en er een gedicht bij maken. Deze surprises zullen ook dit
jaar weer tentoon worden gesteld. Meer informatie hierover volgt in een volgende weekinfo.
Bijlagen:
Sinterklaasviering: dorpsactiviteiten
Jeugdkerk Oldeberkoop in december

Stukjes voor de volgende weekinfo kunt u inleveren
tot 12.00 uur op donderdag 21 november 2019

