o.b.s. De Goudvink – 21 september 2018
Belangrijke data
24 - 28 september
26 september
oktober
3 oktober
4 oktober
4 oktober
5 oktober
18 oktober

Startgesprekken
Start Kinderpostzegelactie, groep 7 en 8
School van de maand bij zwembad De Dolfijn
Start Kinderboekenweek
Natte gymles, groep 8
Einde Kinderpostzegelactie, groep 7 en 8
Nieuwsbrief
Oud papier
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blz. 3 en 4

Groepspagina’s
Ook dit schooljaar werken alle groepen weer met groepspagina’s.
Op deze groepspagina’s staat het laatste nieuws en de nodige informatie
over bijvoorbeeld huiswerk en sportdagen. Leuk en handig dus om hier
af en toe eens op te kijken. De groepspagina’s vindt u op onze website
www.obsdegoudvink.nl onder het kopje ’groepen’.
Kinderpostzegelactie
Dit jaar doen groep 7 en 8 weer mee aan de Kinderpostzegelactie. Het motto van deze actie is ’voor
kinderen, door kinderen’. Met de opbrengst van de kinderpostzegelactie kunnen 400.000 kinderen
geholpen worden aan een goed thuis. Maandag 24 september krijgen de kinderen een
informatiebrief mee naar huis. Hierin staat informatie over de actie en over de bestel-app. Deze app
willen we optioneel aanbieden. Wie dit leuk vindt mag dit eens uitproberen. Andere kinderen kunnen
met de traditionele briefjes op pad.
Om de kinderen van de groepen 7 en 8 meer kansen te bieden op een goede verkoop, zijn ze 26
september om 13.30 vrij.
De actie loopt tot en met donderdag 4 oktober, dan moeten de kinderen de enveloppen weer op
school inleveren.
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Humanistisch Vormings Onderwijs (HVO)
Gisteren zijn er een aantal kinderen uit groep 5 en groep 6 die HVO (Humanistisch Vormings
Onderwijs) hebben gevolgd. De lessen zijn het hele schooljaar op donderdagochtend van 9.15 tot
10.00 uur. De lessen worden gegeven door juf Bianca Stegeman.
Weekendschool
Vorig jaar hebben 17 kinderen uit de wijken Zuid en Wolfsbos met veel plezier meegedaan aan de
’Weekendschool’. Twintig zaterdagmiddagen gingen de kinderen uit groep zeven op bezoek bij
verschillende bedrijven en instellingen om op die manier hun blik op de wereld te verruimen. Zo
werden er, samen met bewoners van een zorgcentrum, heerlijke pannenkoeken gebakken en soep
gekookt. Op bezoek bij de politie mochten ze rode kaarten uitdelen aan automobilisten die te hard
reden. Ook mochten ze bij een drukker hun eigen poster en visitekaartjes ontwerpen en afdrukken.
Zomaar drie voorbeelden van het afgelopen jaar. Leuk leren en doen is ons motto!
Voor dit schooljaar is er nog beperkt plaats voor een aantal kinderen uit groep 7. Afgelopen
woensdag hebben de kinderen uit groep 7 hier meer informatie over gekregen. Ze kregen een filmpje
van het afgelopen jaar te laten zien en konden ook eventuele vragen stellen. Ook kregen kinderen
die belangstelling hadden, een folder mee naar huis waarin staat hoe ze zich op kunnen geven voor
dit leuke en leerzame initiatief van Jong Hoogeveen.
Nieuwsgierig? Neem dan een kijkje op www.weekendschoolhoogeveen.nl
Bart Pijper & Linda Kolkman
Weekendschool Hoogeveen, Leuk & Leerzaam
School van de maand
In 2018 gaat zwembad de Dolfijn in samenwerking met Sportief Hoogeveen door met de actie ‘school
van de maand’! Kinderen van onze school mogen in de maand oktober gratis zwemmen op de
woensdagmiddag van 13.00 uur tot 18.00 uur en op zaterdag- en zondagmiddag van 13.00 uur tot
16.00 uur in zwembad de Dolfijn.
Voorwaarden
Aan de deelname zijn voorwaarden verbonden.
- Kinderen die niet in het bezit zijn van een zwemdiploma mogen alleen onder begeleiding van
een zwemvaardige volwassene in het zwembad komen.
- Begeleiders betalen wel entreegeld.
- De gratis entree is alleen mogelijk op de hiervoor genoemde dagen en tijden met de
daarvoor verstrekte kaartjes. Het kaartje blijft de hele maand oktober geldig en hoeft dus
niet ingeleverd te worden bij de balie.
- Elk kind moet het eigen toegangskaartje meenemen naar het zwembad. Het is niet mogelijk
om broertjes en zusjes op hetzelfde toegangskaartje te laten zwemmen.
Vragen
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Aline Masselink, bedrijfsleider
zwembad de Dolfijn, telefoonnummer 0528-291965
Gymtijden groep 5 en 6
Groep 5 en groep 6 hebben allebei gymnastiek op de vrijdagmiddag. Vanaf volgende week heeft
groep 5 gym van 12.30 - 13.15 uur en groep 6 van 13.15 - 14.00 uur. De kinderen van groep 6 mogen
dan vanaf het gymnastieklokaal naar huis of kunnen daar worden opgehaald.
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actiefjonghoogeveen.nl
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