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De jarigen van deze week
Jinthe, Fenna, Laura, Hiske

Agenda
09-03
Veerkieker groep 4-5
10-03
Ouderinformatieavond: groepsdoorbrekend werken 19.30-21.00 uur
13-03
NL-Doet
17-03
Publiekscollege: Steven Pont, obs Tuindorp Wolvega
18-03
Open dag Comprix scholen
24-03
Geldles groep 7-8 door de Rabobank
31-03
Theoretisch verkeersexamen groep 7-8
06-04
Thema-avond GMR
08-04
Schoolvoetbal groep 5-6 en groep 7-8
08-04
MR/OV vergadering
17-04
Koningsspelen ( atletiek)
21-04
Eindtoets Route 8: groep 8
23-04
Praktisch verkeersexamen groep 7-8
25-04 t/m 05-05 Meivakantie
07-05
Veerkieker groep 1-2
11-05
Veerkieker groep 1-2
14-05
Voorstelling Mike en Spike groep 7-8
15-05
Meispelen Fryslân
18-05
Veerkieker groep 6-7
18-05
Studiemiddag team alle leerlingen vanaf 12 uur vrij
19-05
Veerkieker groep 6-7
20-05
Veerkieker groep 6-7
20-05
Schoolkorfbaltoernooi

Thema beroepen groep 1-2
Afgelopen week zijn we in groep 1 en 2
begonnen met het thema beroepen. De
vader van Jurre Bos kwam bij ons om te

vertellen over het beroep vrachtwagenchauffeur. Daarna mochten we allemaal
om de beurt even achter het stuur zitten.
In groep 1/2b werden deze week ook pizzaatjes gebakken.

Verjaardag juf Janet
In het weekend is juf Janet jarig. Dat wil ze graag vieren
met haar groep a.s. maandag. De leerkrachten krijgen een gezamenlijk cadeau
via de OV. Een zelfgemaakt gedicht, mooie tekening of i.d. wordt natuurlijk erg
op prijs gesteld. Ze maken er vast een gezellige dag van.

Informatieve ouderavond a.s. dinsdag
A.s. dinsdagavond 10 maart willen we u graag verder op de hoogte brengen van de onderwijskundige
ontwikkelingen op onze school. We hebben nu de eerste weken bij het vak rekenen gewerkt op de
nieuwe manier. We willen graag onze ervaringen met u delen, uw ervaringen waar de kinderen mee
thuis komen van u horen, vragen, die er ongetwijfeld zullen zijn, beantwoorden en natuurlijk zullen
we u informeren hoe we dit schooljaar verder gaan.
We rekenen erop dat u kunt komen! De avond start om 19.30 uur en zal uiterlijk om 21.00 uur zijn
afgelopen.

Groep 1-2 Dierenknuffel
A.s. woensdag 11 maart krijgen groep 1-2 bezoek van een dierenarts. Zij
gaat van alles vertellen of haar beroep. Ook heeft zij gevraagd of alle
leerlingen uit groep 1-2 een dierenknuffel mee willen nemen die dag. De
dierenarts houdt een dierenknuffelspreekuur bij ons op school.

Luizenalert
Deze week ontvingen wij van een ouder een berichtje dat er luizen waren geconstateerd. Wilt u de
komende weken alert zijn op deze kriebelbeestjes? Deze week stond er in het huis aan huisblad van
de Nieuwe Ooststellingwerver een artikel met tips over het bestrijden van luizen. Twee weken lang
dagelijks de haren kamen met een fijne luizenkam is de beste remedie!

Schoolvoetbal
Woensdag 8 april wordt het schoolvoetbaltoernooi in Oosterwolde georganiseerd. 's Ochtends is
vanaf 9.00 uur het toernooi voor groep 5/6. 's Middags vanaf 13.00 uur gaan de leerlingen van groep
7/8 voetballen.
Lynn, Fenna, Esmee, Silke, Ylana, Julie, Mirthe, Ilse, Silde en Djûra doen 's morgens mee.
's Middags doen Ilse, Elske, Inge, Chayenne, Kyra, Esmee, Laura, Lieke, Annemiek, Maresa, Bente,
Aisha, Serena, Caitlin, Isa, Tess, Doutzen, Sophie, Roos en Diez met het meidentoernooi mee.
Niels, Jelte, Jelte, Bent, Jorin, Thijs, Ids, Lars, Daan, Jeffrey, Jordi, Rienk, Marcel, Joep, Mano en Hedde
doen 's middags mee met de jongens.
Informatie over de tijden volgt nog.

Tjongelingkoor juf Hinke
Juf Hinke is op maandagmiddag gestart met een heus Tjongelingkoor. Er
waren vanaf het begin al een mooi aantal aanmeldingen. Een aantal
leerlingen wilden het eerst even proberen, anderen waren meteen
enthousiast en zijn nog steeds van de partij! Op dit moment stabiliseert
het zich. Er zijn 16 leerlingen die iedere maandagmiddag van 14.15 uur
tot 15.00 uur mooi liedjes instuderen. Wilt u een keertje komen
luisteren, of haalt u uw kinderen op, dan mag u rustig het speellokaal
binnenlopen om even mee te luisteren.

Mocht uw kind een keertje mee willen zingen om het uit te proberen of het iets voor haar/hem kan
zijn, dan is juf Hinke er iedere maandag om 14 uur voor overleg.
Het kan natuurlijk ook zijn dat één van de koorleden een keertje niet kan. Wilt u dan uw kind een
briefje meegeven, zodat we zeker weten dat het afgesproken is om uw kind naar huis te laten gaan.

NL doet patio
Wat wordt er hard gewerkt aan de vernieuwing van de patio!
Afgelopen maandag en woensdag is er de hele dag gemetseld,
gerooid en geplant! Wat is er een werk verzet en wat wordt het
mooi! Ook de bosploeg is al in touw geweest. Op NLdoet, 13
maart, zullen de laatste puntjes op de i worden gezet. Tijdens de
open dag op 18 maart zullen we de patio officieel gaan openen.

Open dag 18 maart
Op woensdag 18 maart is de jaarlijkse open dag van alle Comprix basisscholen. Tijdens deze dag zijn
nieuwe ouders van harte welkom om een kijkje te kunnen nemen op onze scholen. Zo kunnen zij een
weloverwogen keuze maken voor hun spruit.
Voor onze eigen ouders zullen we ’s middags open huis houden ongeveer van 13-14 uur. U hoort de
precieze tijden en invulling nog van ons.

Rapporten mee
Wilt u uw kind het rapport weer mee naar school geven? Dan ligt het weer klaar voor de volgende
keer!

WE GAAN WEER KNUTSELEN!!!!
Wanneer: maandag 9 maart
Waar: MFA
Voor wie: gr. 1 t/m 8 (gr. 1 t/m 3 graag hulp meenemen)
Tijd: 14:15 tot 15:00
Kosten: 2 euro
Graag opgeven bij henkjanjohanna@home.nl (i.v.m. inkopen knutselspul)

PublieksCollege
Op 17 maart organiseert Comprix in samenwerking met AOC terra een publiekscollege in obs
Tuindorp in Wolvega. Deze keer met een heel interessant onderwerp: ‘Doen wat je zegt en zeggen
wat je doet’. Dit college wordt gegeven door Steven Pont, bekend van columns in o.a. Libelle. Het
wordt een interessante avond waarop vele van onze opvoedkundige dilemma’s besproken worden.
Ook hiervan heeft uw kind deze week een flyer mee gekregen naar huis.
Iedereen is welkom! In verband met de te verwachten drukte graag vooraf opgaven via de mail:
bianka.vdberg@comprix.nl

Stukjes voor de volgende weekinfo kunt u inleveren
tot 12.00 uur op donderdag 12 maart 2020

