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Beste ouders en verzorgers,
Maandag 25 april gaan de kinderen van de groepen 7 en 8 op de fiets naar Sleen naar het
monument van Jans Zwinderman.
Onze school heeft dit monument in 2020 geadopteerd. Jans Zwinderman was tijdens de
Tweede Wereldoorlog gemeentesecretaris van de gemeente Sleen. Door zijn bijdrage aan
het verzet heeft hij veel mensenleed kunnen voorkomen. Helaas is hij in het laatste
oorlogsjaar verraden en opgepakt. Hij is op 15 mei 1945 overleden te Lübtheen
Mecklenburg (D)
In de klas besteden wij hier de komende tijd extra aandacht aan.

Werkstukken in de dorpskerk te Sleen
In de dorpskerk in Sleen hangen werkstukken van onze leerlingen. Dominee Jitse Scheffer
heeft het volgende bedankje geschreven:
Pobazhannya myru dityam
Vredeswensen voor kindermensen.
Afgelopen weken maakten 250 kinderen
van C.B.S de Fontein, O.B.S. de Akker en O.B.S de Vlinderhof
in Sleen en Noord Sleen
vredeswensen voor kindermensen in Oekraïne.
Ze zijn opgehangen in de Dorpskerk.

Vredeswensen in de vorm van harten,
vlinders - opdat nieuw leven kan uitbuiten
en kinderen als vlinders kunnen spelen en buitelen in de zon
en duiven - vredesduiven.
Kids, wat fantastisch wat jullie hebben gemaakt.
Ik hoop dat iedereen komt kijken hoe mooi de kerk eruit ziet!
De kerk wil jullie graag bedanken met een klein cadeautje/aandenken!
Heel, heel veel dank!
-Ds Jitse Scheffer-

-

Aanrijroute school
Tegenwoordig zien we dat het soms erg druk is met auto`s bij school, tijdens het halen en
brengen van de kinderen. Wij zouden het fijn vinden als u, bij het brengen en halen van
uw kind(eren), vanuit het dorp naar school wilt rijden met de auto en via de Naardingweg
weer vertrekt richting de Middelesweg. Dit bevordert de doorgang en is voor
iedereen en m.n. de leerlingen veiliger. Wilt u ook letten op uw snelheid?

Ook willen we graag dat u gebruik maakt van het tegelpleintje als u uw kind(eren) met de
fiets haalt. Dit is een veilige plaats voor ouders en kinderen! Veel ouders staan met (of
zonder) fiets aan de straat, of half op de straat te wachten. Als we hier allemaal proberen
een beetje aan te denken dan is dit voor iedereen veiliger.

Restauratie klimhuisje
Wij zij heel erg blij dat ons klim- en klauterhuis weer gerestaureerd en veilig is. Joost en
Gert-jan hartstikke bedankt voor jullie deskundige hulp!

Data om te noteren

27 april Koningsdag

alle leerlingen vrij

2 t/m 6 mei meivakantie
12 mei alle leerlingen om 12 uur vrij ivm studiemiddag begrijpend lezen
26 en 27 mei Hemelvaart en dag erna

alle leerlingen vrij

1 juni studiedag alle leerlingen vrij
6, 7 en 8 juni weekend extra lang pinksterweekend
10 juni toneelavond groep 1 t/m 4
14 juni schoolreis groep 1 en 2
15 juni schoolreis groep 3 t/m 6
18 juni rommelmarkt
29, 30 juni 1 juli schoolkamp groep 7 en 8

