o.b.s. De Goudvink - 12 april 2019
Belangrijke data
14 april
15 t/m 18 april
16 april
16 april
17 april
18 april
18 april
19 april t/m 3 mei
9 mei
9 mei
10 mei

Unicefloop
Inleveren raket of ruimteschip
Uiterlijke inleverdatum sponsorgeld Unicefloop
Centrale Eindtoets, groep 8
Centrale Eindtoets, groep 8
Laatste keer schoolfruit
Kijkavond ’De ruimte in’, 18.00 - 19.00 uur
Meivakantie
Natte gymles, groep 4
Oud papier
Nieuwsbrief

Inhoud
- Belangrijke data
- Inhoud
- Unicefloop
- Centrale Eindtoets, groep 8
- Leesvirus
- Samenloop voor Hoop
- Kinderloop
- Project ’De ruimte in’
- Koningsspelen

blz. 1
blz. 1
blz. 1
blz. 1
blz. 2
blz. 2
blz. 2
blz. 2 en 3
blz. 3

Unicefloop
In de nieuwsbrief van 29 maart heeft uitgebreide informatie gestaan over
de Unicefloop van aanstaande zondag. Meer informatie vindt u ook op
https://cascaderun.nl/de-cascaderun/unicef-kinderloop/ We wensen alle
34 kinderen van onze school (en natuurlijk alle andere kinderen) die mee
doen aan dit evenement heel veel plezier en succes!
Het gesponsorde geld moet volgende week worden ingeleverd op school.
Centrale Eindtoets, groep 8
Aanstaande dinsdag en woensdag is de jaar de Centrale Eindtoets voor groep 8. De kinderen zijn
’s ochtends bezig met de toetsen en ’s middags vrij. We wensen de kinderen heel veel succes!
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Leesvirus
Woensdagochtend 10 april ging groep 6 naar de bibliotheek om boeken te
zoeken voor hun te maken werkstuk. Tot hun grote verrassing werden ze
tijdens deze ochtend ook verrast! Ze waren namelijk winnaar geworden van het
project ’Leesvirus’. Tijdens dit leesproject moest de klas in 10 weken vragen
beantwoorden over 10 verschillende boeken. Dit hebben ze erg goed gedaan
en ze hebben dus zelfs gewonnen. Gefeliciteerd groep 6! Als prijs mogen ze
gratis met de hele klas naar de nieuwe ontdekhoek in de bibliotheek.
Samenloop voor Hoop
In een eerdere nieuwsbrief hebben we gevraagd of er ouders zijn
die met ons mee willen lopen tijdens de Samenloop voor Hoop op
strand Nijstad in Hoogeveen. Inmiddels zijn de eerste
aanmeldingen binnen! Super! Maar… Er kan nog meer bij .
De Samenloop is een 24-uur durend wandelevenement voor het
KWF en start op vrijdag 5 juli om 4 uur ‘s middags. Wie wil ons
wandelteam versterken en ook een uurtje vol wandelen? Je kunt
natuurlijk ook gezellig samen wandelen. Meld je aan via:
https://www.samenloopvoorhoop.nl/doe-mee/
Je kiest dan voor aanmelden bij een bestaand team in Hoogeveen en vervolgens vind je het team van
de Goudvink. (Het inschrijfgeld van 15 euro is voor het T-shirt en is tevens een donatie aan het KWF.
Dit betaalt een ieder van ons voor zich.)
KinderLoop
Na de meivakantie volgt meer informatie over de KinderLoop die
tijdens het evenement gehouden wordt. Hierbij mogen kinderen 24
minuten wandelen om ook een bijdrage te leveren. Deze KinderLoop
levert een unieke medaille op en is ook nog eens ontzettend bijzonder
om mee te maken. Er wordt van alles voor kinderen georganiseerd,
dus houd zaterdagochtend 6 juli dus alvast vrij!
Project ’De ruimte in’
De school is al helemaal in ruimtelijke sferen. Volgende week sluiten we het
project af met een kijkavond. Deze staat gepland voor donderdagavond 18
april van 18.00 - 19.00 uur. U bent van harte uitgenodigd om deze avond
’De ruimte in te gaan’. Deze avond zullen ook de winnaars van de
bouwwedstrijd bekend worden gemaakt. Hier mogen de kinderen aan mee
doen, als ze dit leuk vinden. Meer informatie staat op de flyer. Deze hangt
ook in iedere klas. De gebouwde raketten en ruimteschepen kunnen vanaf
maandag in de speelzaal gezet worden.
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Koningsspelen
Vandaag hebben we op school de Koningsspelen gevierd. Het was een erg geslaagde dag met
sportieve activiteiten. Alle kinderen en hulpouders, bedankt voor jullie inzet!
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