
 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders en verzorgers, 

 

Er staan een paar vrije dagen voor de deur. Morgen en overmorgen zijn de kinderen vrij 

i.v.m. het Hemelvaartweekend. Misschien gaan jullie dauwtrappen, een mooie fietstocht 

maken of gezellig met het gezin barbecueën; als het weer tenminste een beetje mee wil 

werken…. Even wat tijd en aandacht voor elkaar gun ik iedereen in deze hectische, toch 

wel verwarrende tijden.  

Naast dat er flink, gerekend, gelezen, taal en alle andere vormen van kennis vergaren 

plaatst vinden in de groepen, staan er ook andere activiteiten op het programma zoals: 

toneel, schoolreizen/schoolkamp, zwemwedstrijden, afscheid groep 8, schoolfotograaf 

etc. Dus pak uw agenda erbij en noteer alle data zodat u op de hoogte bent! Ook zitten er 

een aantal bijlagen bij deze nieuwsbrief van o.a. de gymvereniging.  

Tevens willen wij u vragen geen fietsen ’s avonds/’s nachts, of in het weekend in het 

fietsenhok bij school te laten staan. Het afgelopen jaar zijn er 3 fietsen gestolen uit het 

fietsenhok! 

 

Wij wensen iedereen een mooi en gezellig lang weekend! 
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Onderstaand stukje komt van Glenn van Laar, Buurtsportcoach Gezond gemeente Coevorden. 

Beste school, 
  
Verenigingen uit en rondom Sleen organiseren op 11 juni van 10:00 – 14:00 uur een sportmarkt. 
Hiermee willen zij inwoners enthousiasmeren om kennis te maken met de vereniging/sport. Er zijn 
verschillende locaties waar de verenigingen zullen zijn, dus kijk goed op de flyer waar de 
demonstraties en clinics te vinden zijn. De sportmarkt is voor jong en oud, dus er zit geen minimale 
of maximale leeftijd aan verbonden. Er worden boekjes uitgedeeld met de deelnemende 
verenigingen en per vereniging een stuk informatie. Iedereen is deze dag welkom om deel te nemen 
of voor een praatje met de verenigingen. Je kunt lopend of met de fiets naar de verschillende locaties 
gaan, maar ook met een huifkar. Het landschap Boerengolf zal met een trekker en huifkar langs alle 
locaties rijden. Hier kunnen bezoekers kosteloos in- en uitstappen. De ijsfiets van Zinin is ook 
aanwezig met ambachtelijk schepijs. Naast de gratis entree kunnen bezoekers ook een gratis 
koffie/thee/ranja ophalen in de deelnemende kantines. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stagiaire 

Tot de zomervakantie gaat Bibian de Jonge op dinsdag en woensdag stage lopen in groep 1 

en 2. Bibian is Pabo student. Wij wensen haar een paar leuke leerzame maanden toe! 

 

 

 

Onderstaand berichtje komt van onze gymjuf Maike 
 
 
 Gymles buiten  

 
 
Na de Pinksteren gaan we op maandag tot aan de vakantie lekker buiten gymmen!  
We mogen gebruik maken van het voetbalveld en sport- en speelveld in Sleen.  
Omkleden kan gewoon in de kleedkamers, maar graag de schoenen buiten aantrekken.!  
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Vanaf 13 juni gaat groep 3 t/m 8 iedere maandag buiten gymmen. 
Wilt u rekening houden met geschikte kleding en schoenen voor buiten?  
Denk bijvoorbeeld aan een vestje/trainingsjasje en schone sokken. Schoenen met 
noppen zijn niet toegestaan.  
Bij slecht weer gymmen we gewoon in de sporthal, dus dan graag zaalschoenen mee.  
 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Maike Heus 
Vakleerkracht bewegingsonderwijs 
Scholengroep Sleen, Noord-Sleen 
en Schoonoord  
Tel: 06-40441469 
 

Onderstaand mailtje komt ook van de buurtsportcoach van de gemeente Coevorden, 

Glenn van Laar. Wij hebben aangegeven dat leerlingen die dit graag willen hieraan mee 

kunnen doen. 

Elk jaar wordt er landelijk de roparun georganiseerd. Veel mensen lopen en fietsen dan om geld op te 

halen voor de palliatieve zorg van kanker. Op dit moment zijn wij bezig om weer een mini roparun te 

organiseren. Het idee is om de uitvoering op woensdag 21 september 2022 te laten plaatsvinden. 

Deze dag valt tijdens de Nationale Sportweek en draagt hierdoor bij aan het aanbod van sport en 

bewegen in deze week. 

Mini roparun 2021 
De mini roparun in de gemeente Coevorden is een sportief en gezellig evenement voor het goede 
doel: palliatieve zorg voor mensen met kanker. In 2021 hebben wij de eerste mini roparun 
georganiseerd voor de scholen uit Dalen en Sleen. Het gaat om een sponsorloop waaraan de 
leerlingen van de deelnemende scholen meedoen. In 2021 werden deze loop georganiseerd bij v.v. 
Dalen en v.v. Sleen. Hier hadden wij een voetbalveld ter beschikking gekregen voor de sponsorloop. 
Helaas zaten we toen in de periode van Covid-19 en konden niet alle scholen deelnemen aan deze 
activiteit. Toch hebben de leerlingen die meeliepen erg goed hun best gedaan en gezamenlijk een 
totaalbedrag van € 3.229,26 opgehaald voor de palliatieve zorg van kanker. 
  
Mini roparun 2022 
Graag zouden wij na de zomervakantie in week 35/36 op school langs willen komen om in de 
deelnemende klassen informatie te gaan geven over wat de roparun is, voor welk doel er gelopen 
wordt, wat er met het opgehaalde geld gebeurd, hoe zal de mini roparun eruit komen te zien en 
natuurlijk om te enthousiasmeren om mee te lopen. Deze informatie geven wij vanuit de 
buurtsportcoaches in samenwerking met de organisatie van de roparun. De groepen die wij hiervoor 
willen benaderen zijn groep 5 t/m 8. 
  
Locaties uitvoering 
De mini roparun zal op 21 september op 3 verschillende locaties gelopen worden, namelijk: 
Coevorden: De Pampert Coevorden 
Dalen: Thyakkerstraat en Meulenpad/Meulenhof 
Sleen: v.v. Sleen1 juni studiedag  alle leerlingen vrij  



6, 7 en 8 juni extra lang pinksterweekend 

10 juni toneelavond groep 1 t/m 4 

13 juni voorstelling Plons voor groep 1 en 2 

14 juni schoolreis groep 1 en 2 naar Kabouterland 

15 juni schoolreis groep 3, 4, 5 en 6 naar Dinoland 

18 juni rommelmarkt 

20 juni schoolzwemwedstrijden groep 5 en 6 

21 juni schoolzwemwedstrijden groep 7 en 8 

23 juni schoolfotograaf 

29, 30 juni 1 juli schoolkamp groep 7 en 8 naar Zwiggelte 

6 juli juffendag, alle leerlingen om 12 uur vrij  

13 juli afscheid groep 8 

15 juli start van de zomervakantie om 12 uur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


