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AGENDA
7 maart
8 maart
10 maart
11 maart
12 maart
19 maart
22 maart
1 april
10 april
12 april
15 april
16 en 17 april
19 april
22 april
19 april - 5 mei

Hoolten Klinte groep 1 en 2
Schoolschaatsen groep 7 & 8
Kerk, School en Gezinsdienst
Leerlingenraad
Informatie Passend Onderwijs
Excursie Paddentrek gr 5 & 6
Schoonmaakdag Gemeente
MR en OR vergadering
Schoolvoetbaltoernooi
Koningsspelen
Leerlingenraad
IEP Eindtoets
Goede Vrijdag
Paasmaandag
Meivakantie

Paddentrek:
Op dinsdag 19 maart hebben de leerlingen
van de groepen 5 en 6 een excursie bij
Staatsbosbeheer waar ze meehelpen bij de
paddentrek in het Kuinderbos. In één van de
eerdere paddentrektochten zijn in
anderhalve maand tijd ongeveer 10.000
padden, 4.200 kikkers en 650 salamanders
overgezet. De meeste dieren die overstaken
waren dus de padden, hierom noemen we
het dus ook de paddentrek.
Vooraf zullen de leerlingen in de klas werken
rond dit thema.

Oproep Koningsspelen:
Voor de Voorjaarsvakantie hebben wij een
oproep gedaan voor de hulp bij de
Koningsspelen en de Laatste schooldag.
Voor de laatste activiteit hebben we veel
aanmeldingen ontvangen waarvoor onze
dank. Voor de Koningsspelen hebben we
echter nog veel hulp nodig. Wie helpt ons?
U kunt zich aanmelden bij de leerkrachten
op school.
Aanmelding leerlingen:
We hebben graag een zo compleet
mogelijk overzicht van de instroom van
leerlingen op onze school. Met een
dergelijk overzicht kunnen we keuzes
gaan maken voor een eventuele nadere
verdeling van de kleuters over de
groepen.
Wanneer er nog jongere broertjes en
zusjes in het schooljaar 2019 - 2020 vier
jaar worden willen we u vragen of u dit bij
de leerkrachten of de directeur wilt
melden.
Het invullen van het inschrijfformulier kan
later nog wel.
Alvast bedankt!

Welkom op School:
Vanaf januari zijn er 4 nieuwe kinderen in
groep 1 gekomen: Luuk van Nijkerk, Livia
Hofma, Zoe Koopman en Joris Rijpma.
In groep 7 is wegens een verhuizing van
Heerenveen naar Wolvega, Serena Edens
gekomen. We hopen dat alle leerlingen een
fijne tijd op onze school mogen hebben.

Voorleeswedstrijd:
De komende periode:
Heerlijk uitgerust in de vakantie en zo
langzamerhand alweer in het ritme
gekomen van de komende werkperiode
die duurt tot de meivakantie. Het is een
tijd van lekker werken in je eigen groep,
zo nu en dan een uitstapje en een aantal
gezamenlijke activiteiten als: Kerk, school
en gezinsdienst; Paasviering en een aantal
sportevenementen. Als team spreken we
de komende periode de gegevens van de
toetsen door, wat betekent dat voor ons
onderwijs de komende periode? Ook
kijken we hoe we concreet invulling gaan
geven aan onze visie die we hebben
opgesteld. Kortom: genoeg te doen!!

Ines El Ghaouti mocht de school
vertegenwoordigen bij de gemeentelijke
voorleeswedstrijd. Zij deed het zo goed dat
zij door mocht naar de tweede ronde. We
weten dat zij heel mooi voor kan lezen en
het ging ook heel goed. Toch koos de jury
voor een ander kandidaat die door mag naar
de provinciale finale. Ines kijkt met veel
plezier terug op deze ervaring.

Kerk, School & Gezinsdienst:
Zondag 10 maart is er een Kerk, School
en Gezinsdienst in de Ichtus Kerk te
Wolvega. Deze dienst wordt
georganiseerd door de Protestantse
Gemeente Wolvega, Gemeente de
Toevlucht, Bijbelclub Zacheus, cbs de
Adelaar en cbs De Wegwijzer.
Thema van deze dienst is: Gezocht en
gevonden. Centraal staat het
bijbelverhaal over het verloren schaap.
De dienst begint om 10.00 uur. Vanaf half
10 is er koffie en thee. Iedereen is van
harte welkom.

.

Facebook
Zie voor de actuele verslagen van
activiteiten onze
Facebookpagina en website
Met een vriendelijke groet namens het
team,
Freerk Elzinga

