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AGENDA
15 mei
16 mei
20 mei
20 mei
27 mei
30 en 31 mei
4 juni
10 en 11 juni
16 juni
17 en 18 juni
27 juni
2 juli

Schoolkorfbaltoernooi
Oudheidskamer groep 3 en 4
Verhalenverteller groep 3 en 4
Start Cito toetsen
MR en OC
Hemelvaartsvakantie
Na schools sportaanbod
Pinkstervakantie
Vaderdag
Studiedagen (geen school)
Oudercontactmiddag
Oudercontactavond

Nieuwsbrief Toptalent:
De nieuwsbrief van het Toptalent
“’tjong®magazine”werd steeds naar alle
ouders verstuurd. We wilden alle ouders
informeren over de activiteiten. We
kregen van enkele ouders de opmerking
dat zij deze info overbodig vinden omdat
het niet relevant was voor hun kind(eren).
Voortaan versturen wij
deze Nieuwsbrief alleen
naar de ouders van de
betrokken leerlingen.
Mocht u toch deze
informatie willen
ontvangen, kunt u dit
kenbaar maken zodat u
ook op deze verzendlijst
komt.
Sport op Basisscholen Extra (SOBx):
Sinds september 2014 wordt er vanuit het
Buurtsportwerk Weststellingwerf een
impuls gegeven aan sport en bewegen in
de gemeente Weststellingwerf. Afgelopen
jaren worden er op een aantal scholen
motorische screenings gedaan bij de
kinderen uit de groepen 3 en 4 die wat
moeite hebben met bewegen. Wij willen
deze kinderen graag verder helpen
doormiddel van beweeggroepjes in
Wolvega en Noordwolde. Onder leiding
van een buurtsportcoach, tevens
vakleerkracht, gaan de kinderen in de
gymzaal aan de slag met verschillende
vormen van bewegen. De kinderen
werken op hun eigen niveau en de
onderdelen worden regelmatig herhaald.
Op deze wijze groeien de kinderen in hun

motorische ontwikkeling en krijgen de
kinderen meer zelfvertrouwen. Daarnaast is
het aanbod volledig gratis. Met de school
wordt er een moment gepland dat de
screenings worden afgenomen, als u hier als
ouder/verzorger bezwaar tegen heeft dan
kunt u dit aangegeven bij de
groepsleerkracht. Uw kind wordt dan niet
gescreend. Nadat de screening heeft plaats
gevonden krijgen de kinderen die in
aanmerking komen voor SOBx een
uitnodiging mee van de groepsleerkracht
met verdere informatie. U kunt uw kind
vrijblijvend aanmelden voor het
beweeggroepje. Als uw kind niet in
aanmerking komt voor SOBx dan krijgt uw
kind ook een brief mee naar huis van de
groepsleerkracht.
Met vriendelijke groet, Karen Douwstra en
Frits Schnoor Buurtsportcoaches gemeente
Weststellingwerf

Juf Aafina:
Juf Aafina heeft aangegeven dat
zij na dit schooljaar wil stoppen
als leerkracht.
De drukke werkzaamheden van
haar eigen bedrijf en dat van haar
man in combinatie met haar
gezinstaken leiden ertoe dat zij
deze beslissing heeft genomen.
We vinden dit erg jammer.We verliezen in
haar een betrokken, deskundige leerkracht
die met passie haar beroep uitoefent en
altijd kijkt naar wat een kind nodig heeft.
We respecteren haar keuze en wensen haar
veel succes toe bij haar werkzaamheden.
Op de laatste schooldag willen we nog een
afscheid voor haar organiseren.
Wanneer de formatie voor het komende
schooljaar bekend is, zullen we u nader
informeren over de klassenverdeling voor
het nieuwe schooljaar en ook wie de open
gevallen ruimte in gaat nemen.

Apenkooien:

Uitslag IEP Eindtoets:

Dinsdag 4 juni is alweer het laatste
Naschools Sportaanbod van dit schooljaar.
We gaan deze keer Apenkooien!
Alle materialen worden uit de berging
gehaald en in de zaal gezet als een mooi
parcours!
Ook zin om te komen?
Dinsdag 4 juni van 14.30 – 15.30 uur in
de gymzaal van de Paulus Potterstraat

Gisteren ontvingen we de uitslag van de IEP
Eindtoets die de leerlingen van groep 8
hebben gemaakt. De leerlingen hebben
uitstekend gepresteerd. Iedereen scoorde
volgens zijn/haar advies of zelf iets
daarboven.
De schoolscore was 88,7.
Hiermee scoren we voor het tiende jaar ruim
boven de bovengrens van de Inspectie.
We feliciteren de leerlingen van groep 8 met
het behaalde resultaat.

Schoolfotograaf:

Vorige week woensdag heeft de
schoolfotograaf portret- en groepsfoto’s
gemaakt. We verwachten volgende week de
codes te ontvangen waarmee de ouders op
de site van Foto Koch kunnen inloggen en
hier dan de foto’s van hun kind(eren)
kunnen bekijken.
Vrijblijvend kunnen deze dan worden
besteld. Ook de
afrekening gaat dan
via deze site. De
foto’s worden dan
naar het thuisadres
verstuurd.
Elke ouder die inlogt
ontvangt gratis de groepsfoto(s) van hun
kind(eren).
Welkom op school:
Na de meivakantie zijn Giordi Leer en Lian
de Vries ingestroomd in groep 1.
We wensen hen een hele plezierige tijd
toe op onze school

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

Open dag Gemeente Weststellingwerf

Scholenwedstrijd 2019
HET KAMPIOENSCHAP VOOR
BASISSCHOLEN IN DE GEMEENTE
WESTSTELLINGWERF

Word jij dit jaar kampioen?
En welke school wint de wisselbeker?
Lijkt je het leuk om mee te doen, geef je dan snel op.
Alle leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 mogen
meedoen.
WANNEER
vrijdagavond 20 juni 2019
AANVANG LOTING
17.45 uur.
Volg de peilen, parkeren bij gymlokaal
BEGIN WEDSTRIJD
18.30 uur
EINDE WEDSTRIJD
19.30 uur
(daarna prijsuitreiking)
WAAR
vijvers achter de
Wegwijzer en de Heidepolle
KOSTEN
gratis
Na de prijsuitreiking maak je ook nog kans op een
prijs met je nummer op je deelnemerskaart. Dus
bewaar hem goed.
De school met het meeste cm's vis is winnaar van
de Jac. Booij wisselbeker.
Heb je zin om mee te doen, schrijf je dan in vóór
10 juni via email: jeugdcommissie@desnoek.nl of
via onze Facebookpagina ‘Jeugd
Hengelsportvereniging de Snoek Wolvega’
Vermeld je: naam, adres, geboortedatum, je
telefoonnummer en naam v/d school.
Na inschrijving krijg je van ons een bevestiging
dat je mee doet.
Jeugdcommissie HSV de Snoek Wolvega

Op zaterdagmiddag 18 mei organiseert de
gemeente Weststellingwerf een open dag voor alle
inwoners. U komt te weten wat de gemeente
allemaal doet en er zijn
leuke activiteiten voor jong
& oud.
Kinderen kunnen op de
open dag van alles zien,
leren en beleven. Natuurlijk
is er een speurtocht door
het gemeentehuis. Met de
workshop ‘Pimp je wrap’
proeven kinderen hoe
lekker gezond eten is. Daarnaast kunnen kinderen
helpen om de brand te blussen, ontdekken van wie
ze afstammen en met de burgemeester op de foto.
Het is zelfs mogelijk om te ‘trouwen’ met papa,
mama, vriendje of vriendinnetje
Maar ook voor ouders is er van alles te doen. Wat
dacht u van een kijkje vanaf het dakterras? Of
speeddaten met burgemeester, wethouders of een
raadslid? De gemeente geeft informatie over onder
andere een levende tuin, het scheiden van afval en
de gebiedsteams. U kunt kans maken op een
startbedrag voor een goed idee voor uw buurt,
ervaren hoe het voelt om 30 jaar ouder te zijn of
met een VR-bril op ontdekken wat u doet bij
brand.
Komt u ook? Meer informatie over alle activiteiten
vindt u op weststellingwerf.nl/opendag
Hier staat ook een aanmeldformulier voor het
‘trouwen voor kinderen’. Graag tot ziens op
zaterdagmiddag 18 mei 2019. De deuren zijn open
van 13.00 tot 17.00 uur.

