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Drents veurlezen in de klas
Schoolvoetbal, groep 7 en 8
Theorie-examen verkeer, groep 7
Studiedag, alle kinderen vrij
Praktijkexamen verkeer, groep 7
Bibliotheekbezoek, groep 6
Oud papier
Koningsspelen
Nieuwsbrief
Unicefloop
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
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Regel van de maand
Zoals u weet is onze school een ‘Vreedzame School’. In onze school hebben wij met
elkaar regels en afspraken gemaakt. We hebben regels voor de hele school. Deze
hangen bij de ingang. We hebben ook regels in de groep, deze zijn zichtbaar in de
groep. Het lijkt ons goed om elke maand extra aandacht aan een regel te besteden.
In de maand april is dat de regel: ’Ik ben aardig tegen iedereen.’
Knutselochtend
Vanochtend hadden we een knutselochtend op school. In alle groepen
werd er leuk geknutseld door de gemixte groepen. Het thema deze
ochtend was ’De ruimte in’. De gangen zien er weer mooi versierd uit.
Het was gezellig!
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Parro
Zoals u vast weet zijn we onlangs begonnen met een pilot van Parro. Parro is
een app die u op de hoogte houdt van allerlei schoolzaken. Zo zullen we onder
andere informatie met u delen, maar ook foto’s plaatsen van lessen en
activiteiten. Veel ouders hebben de app al geïnstalleerd en lezen inmiddels
berichten die we online hebben gezet. Heeft u de app nog niet geïnstalleerd?
Bekijk dan even u mail, hierin leest u meer informatie. Heeft u deze mail niet
gehad? Geef dit dan even door aan de leerkracht van uw kind.
Voorstelling, groep 1 en 2
Woensdag 10 april gaan we naar ’De Morgenster’ waar we de muzikale poppentheatervoorstelling ’T
is tijd, klein konijn’ van Vlinders & Co gaan bekijken. Er komen voor kinderen herkenbare zaken aan
de orde als samen spelen, naar school en tijd (dagindeling). Klein konijn droomt van verre reizen met
zijn eigen raket. Ver weg naar nieuwe werelden, verre planeten, manen en sterren. De voorstelling is
van 11.00 tot 11.45 uur. We zijn op zoek naar ouders voor het vervoer. Wilt u mee? Zet dan uw naam
op de lijsten die hangen bij de kleutergroepen.
Palmpasen
In verband met de Koningsspelen maken de kinderen van de groepen 1 en 2 dit jaar geen Palmpasen
stokken.
Koningsspelen
Vrijdagochtend 12 april worden de Koningsspelen weer georganiseerd. Wij doen hier natuurlijk ook
weer aan mee. Deze ochtend openen wij om 8.30 uur met het officiële Koningslied ’Pasapas’ van
Kinderen voor Kinderen. Iedereen is uitgenodigd om met ons mee te dansen op het plein. Daarna
gaan we lekker (gezond) ontbijten in de klas. Deze ochtend gaan wij in circuitvorm een aantal spellen
spelen. Ook is er een speurtocht in de wijk. Dit doen wij met de onder- en bovenbouw. Bij de
onderbouw hebben we een aantal ouders nodig die willen helpen begeleiden. Wilt u helpen? Wilt u
dit dan doorgeven aan de leerkracht van uw kind? ’s Middags zijn de kinderen gewoon in de groep.
Groep 5 en 6 hebben deze middag gewoon gymnastiek. We gaan er weer een gezellige en sportieve
dag van maken!
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Project ’De ruimte in’
Deze week zijn we op school begonnen met het project ’De ruimte in’. Tijdens dit schoolbrede
project zullen we in alle klassen aandacht hebben voor dit onderwerp. Dit project sluiten we 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 de iedere klas.
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Unicefloop
Dit jaar hebben zich 1450 kinderen aangemeld voor de Unicefloop. We vinden het geweldig dat
zoveel kinderen op zondag 14 april gaan lopen om wereldwijd kinderarbeid te bestrijden. Om mee te
kunnen doen aan de Unicefloop, moet je je startnummer (met daarin de chip) van tevoren ophalen,
dit kan op:
- Zaterdag 6 april tussen 9.00 uur en 17.00 uur en woensdagmiddag 10 april tussen 14.00 en 17.00
uur in de burgerzaal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein in Hoogeveen
Let op: op zondag 15 april, de dag waarop de Unicefloop plaatsvindt, is het niet meer mogelijk om je
startnummer op te halen.
Om de Unicefloop met zoveel deelnemers en publiek goed en veilig te laten verlopen, graag ook van
u als ouders/verzorgers aandacht voor het volgende:
-

-

De Unicefloop is dit jaar verdeeld in 10 looprondes. Op de sponsorenvelop en op het
startnummer kunt u zien hoe laat uw kind moet starten.
Om de bereikbaarheid van het startvak en het uitloopgebied van de Unicefloop zo groot
mogelijk te houden mag hier maximaal één ouder/verzorger per kind naar toelopen om
het kind weg te brengen voor de start en op te vangen na afloop van de loop.
Bij de kinderen uit de groepen 1 en 2 mag er een ouder/verzorger met het kind
meelopen in het parcours.
Om het parcours, het startvak en het uitloopgebied staan hekken. Deze staan er voor de
veiligheid van de kinderen en mogen alleen geopend worden door de Unicef-vrijwilligers!
Probeer u zoveel mogelijk rond het parcours te verspreiden, dat voorkomt opstoppingen.
Geef andere mensen de ruimte om te passeren.
Om de kinderen met gezondheidsproblemen ook de mogelijkheid te geven om aan de
Unicefloop mee te doen, houden we het gebied rond het parcours rookvrij.
Let op de aanwijzingen van de Unicef/Cascaderun-vrijwilligers.
Houdt u er met parkeren rekening mee dat de Bilderdijklaan, i.v.m. de GigaG Cascaderun,
vanaf 12.30 uur afgesloten is.

We hopen dat we zondag 14 april een prachtig evenement hebben waarbij alle kinderen heel veel
geld voor UNICEF bij elkaar lopen.
Met een hartelijke groet, Regionaal Comité Unicef Hoogeveen e.o.
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