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Beste ouders en verzorgers,

Ondanks het slechte weer hebben we een hele gezellige buitenlesdag achter de rug. De
kinderen waren heel enthousiast en hadden totaal geen problemen met de buien die er af
en toe vielen. Verderop in deze nieuwsbrief een kleine impressie van deze dag.
Verder in deze nieuwsbrief informatie over de komende toneelavond van groep 5 t/m 8,
bosbad NoordSleen, paasactiviteiten, Koningsspelen en het engergieproject.

Toneel groep 5 t/m 8
Donderdag 14 april is de musical van groep 5 t/m 8 bij restaurant Wielens. Het begint om
19:00 uur. De kinderen van groep 5 en 6 moeten om 18:30 uur aanwezig zijn ivm
schminken en omkleden.
Groep 7/8 kan gewoon om 19:00 uur komen.
Alle ouders/verzorgers, opa’s/oma’s en andere familieleden zijn uitgenodigd voor deze
avond.
De kinderen van groep 1 t/m 4 kijken naar de generale repetitie onder schooltijd.
Deze avond zal er ook een verloting zijn met aansluitend een disco voor de kinderen van
groep 5 t/m 8. Tot dan! We hebben er heel veel zin in!

Energieproject
We besteden deze periode aandacht aan het energieproject.
We doen leerzame experimenten tijdens het lopen van de ontdekpaden.
Helemaal passend bij de tijd van nu.
Zie ook de groepspagina in de schoolapp.
We hebben erg genoten van onze kinderen tijdens het uitvoeren van de experimenten.
Ze zijn heel betrokken bij dit onderwerp.

Buitenlesdag
Wij hebben meegedaan aan de buitenlesdag.
We maken graag gebruik van ons mooie, groene natuurlijke schoolplein.
Een tijd geleden hebben de kinderen prachtig in de bosrand gespeeld, van tik- en
verstopspelletjes tot het bouwen van hutten.
Nu is de bosrand even weer verboden gebied, zodat de natuur zich op kan maken voor de
lente.
In alle groepen zijn de kinderen afgelopen dinsdag naar buiten geweest.
Houd de groepspagina's in de app goed in de gaten voor mooie foto's.
De kleuters hebben zelf zaadbommetjes gemaakt en in de bosrand begraven en verstrooid.
Groep 3 en 4 hebben reken- en taalspelletjes gespeeld.
De kinderen van groep 5 en 6 hebben met modder gespeeld, vies worden mag ook echt bij
ons op school.
De bovenbouw heeft levend-breuken Stratego gespeeld. Mooier kan het niet.
Wij zien de buitenlesdag dan ook als het startsein voor het "buitenseizoen".
Jullie zullen ons nog vaak buiten zien.

Pasen
Vanaf dit schooljaar zal de OWG het eieren zoeken bij de Kibbelkoele verzorgen. Alle
kinderen (ook broertjes en zusjes die nog niet naar school gaan) en ouders zijn maandag 18
april om 10 uur van harte welkom bij “De Spartelvijver”. Neem een tasje mee zodat de
gevonden eitjes goed opgeborgen kunnen worden.

Koningsspelen
De leerlingen van de groepen 1 t/m 4 blijven vrijdag 22 april tijdens de Koningsspelen op
het schoolplein van De Vlinderhof. De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 gaan voor
sportactiviteiten naar Sleen. Alle leerlingen (1 t/m 8) worden om 8:30 uur op school
verwacht, waar we met elkaar gaan genieten van het Koningsontbijt. Om 9:30 uur starten
de spelletjes voor de groepen 1 t/m 4. Om 12.00 uur zijn de kinderen vrij. ’s Middags is er
geen school. Groepen 5 t/m 8 starten om 10.00 uur met de sportactiviteiten in Sleen en
zijn ’s middags om 14.00 uur vrij. Verdere informatie hierover vindt u t.z.t. in de
schoolapp. Wij hopen op mooi weer en een gezellige en sportieve dag!

Directie aanwezig
Dinsdag 12-04: Marlies
Donderdag 14-04: Petra
Woensdag 20-04: Petra (mi)

Data om te noteren:
15 april: Goede Vrijdag, alle leerlingen vrij
19 april: Studiedag, alle leerlingen vrij
22 april: Koningsspelen, groep 1 t/m 4 om 12.00 uur vrij, groep 5 t/m 8 om 14.00 uur vrij

