15
18 april
19 apr. - 5 mei
4 mei
7 mei
9 mei
14 mei
17 mei
17 mei

AGENDA:

Paasvieringen
Meivakantie
Herdenking oorlogsslachtoffers Borger
Screening jeugdverpleegkundige (gr. 7)
Schoolzwemmen (gr. 5/6a)
Excursie Amsterdam (gr. 8)
Praktisch verkeersexamen (gr. 7)
Borghjournaal

Paasvieringen
Op donderdag 18 april zullen er in alle groepen
op verschillende momenten vieringen worden
gehouden met natuurlijk het paasverhaal dat
centraal staat. Als afsluiting krijgen alle kinderen
een broodhaantje om gezamenlijk op te eten.
Leerlingenraad
Het eerste gedeelte van de leerlingenraad was op
donderdag 4 april; we hebben toen met
Annemiek van Egmond gesproken over een
nieuwe(re) invulling van de bibliotheek. Het
verslag van dat punt wordt nog door Annemiek
(van de bieb) aangeleverd.
Op maandag 8 april hebben we verder
vergaderd. Hannelore heeft Sanne opgevolgd in
de leerlingenraad als vertegenwoordiger van
groep 6. We heten Hannelore van harte welkom.
Er zijn wat dingen stuk op het plein, dit is gemeld
aan de beheerder en de gemeente. In de pauzes
werkt het lang niet altijd dat alle speelmaterialen
weer mee naar binnen worden genomen.
Misschien is het handiger om per klas materialen
aan te schaffen, zodat je eigen klas
verantwoordelijk is. Het gaat dan om foamballen,
paardenleidsels en pionnen.
Misschien is het leuk om knikkerpotjes te maken
tussen de rand van de tegels en het gras… dan
hoeven we alleen nog maar knikkers mee te
nemen en: spelen maar!
Alle regels die gelden voor de pauzes van school
gelden ook voor tussen de middag bij de TSO!
Binnenkort worden er bosjes geplaatst in het
gras aan de Schultestraatkant. Ook zijn we bezig
met het plaatsen van een waterpomp. Er wordt
nog bekeken waar dit het beste kan. Als laatste:
in de meivakantie komen er nieuwe digiborden.
We hebben goed vergaderd, dank jullie wel! De
volgende vergadering is op 13 juni 2019.
Meivakantie
Op vrijdag 19 april zijn we vrij (i.v.m. Goede
Vrijdag); dit sluit aan bij de meivakantie, want
pas op maandag 6 mei gaan we allemaal weer
naar school. Lekker genieten van 14 dagen even
helemaal niets.

Schoolvoetbal

Een prachtige middag met
veel voetbalplezier tijdens
het schoolvoetbaltoernooi
in Gieten. Ons jongensteam
heeft goed gespeeld met
mooi voetbal, maar heeft
het niet gered tot de kruisfinales. Onze meiden
hebben geen enkele wedstrijd verloren en zo
kwamen ze in de finale terecht. Na een spannend
gelijkspel is door strafschoppen de Borgh als
tweede geëindigd: een super
prestatie. We zijn trots op
onze jongens en meiden!
Met dank aan het goede
coachwerk van Ron en
Arlène! Na afloop was er
gebak voor de tweede plek!
Koningsspelen

Op de koningsspelen
(vrijdag 12 april) starten
we om 9.00 uur met een
gezamenlijke warming-up
vlak bij de kantine van sportpark de Drift. De
kinderen zijn dan al bij hun eigen groepje (en
begeleiding: let hierbij op de kleur en plaatjes
van elke groep). Groep 1/2 en 3/4 gaan een
eigen parcours afleggen. De groepen 5 t/m 8
worden gemengd
met kinderen van
de andere scholen
en hebben hun
eigen atletiek- en
sportparcours.
Natuurlijk is oranje de hoofdkleur, maar rood-witblauw staat ons ook allemaal, toch? We
verwachten rond 11.15 uur klaar te zijn bij groep
1 t/m 4. Voor de groepen 5 t/m 8 is dit rond
11.45 uur. Daarna is iedereen vrij.
Schoolzwemmen
Voor groep 6b/7a is er nu
schoolzwemmen (nog één
keertje).
Na de meivakantie gaan we
met groep 5/6a naar zwembad Het Hunzedal. We
starten op donderdag 9 mei. We gaan lopend
naar het zwembad en eten tussen de middag op
school (dus lunch en wat drinken meenemen!).
Van tevoren vragen we alle kinderen naar hun
zwemervaring, diploma’s en eventuele
bijzonderheden die we dan zullen delen met het
bad personeel.
De andere dagen zijn: 16 en 23 mei.

Herdenking Buinen
Op vrijdag 12 april zullen we aanwezig zijn bij de
herdenking van de oorlogsslachtoffers en de
bevrijding door Poolse soldaten van Buinen.
Twan Veen en Iris Roossien zullen een
zelfgemaakt gedicht voorlezen en samen met
Gwenn Haandrikman zal er een krans gelegd
worden bij het herdenkingsmonument.
De plechtigheid begint bij
El Zorro om 18.15 uur en
na een korte stille tocht
naar het monument aan
de Lindelaan, zijn we een
minuut stil. Een ieder (ook al kom je niet uit
Buinen) is van harte uitgenodigd om deze
herdenking bij te wonen.
Herdenking Borger
Op zaterdag 4 mei is de herdenking aan de
Torenlaan om alle
slachtoffers van de
Tweede Wereldoorlog te
herdenken. Jelmer
Holtrop en Flore de Wit
zullen namens onze
school een gedicht voorlezen en een krans
leggen bij het monument; na twee minuten stilte
(precies om 20.00 uur), gaan we verder naar het
Joods monument om daar te luisteren naar
muziek en andere gedichten. Ook daar wordt een
krans gelegd.

Van derden: Oekloop

Excursie Amsterdam
Op dinsdag 14 mei gaan we ‘
kedeng-kedeng’
met de trein en alle kinderen van groep 8 naar
Amsterdam. Een aantal
hoogtepunten die we in de
hoofdstad zeker zullen
bekijken zijn: De Dam, het
homo-monument, het Anne
Frankhuis, de Prinsengracht, het Leidseplein, het
Vondelpark, de PC Hooftstraat, het Rijksmuseum
(hier gaan we ook naar binnen voor een quiz), de
Munttoren, de Kalverstraat (om even vrij te
‘shoppen’) en natuurlijk een mooie afsluiting bij
Madame Tussauds. En
dat allemaal op één dag,
ja echt…het kan!
Inmiddels hebben alle
ouders een briefje
meegekregen voor het
vervoer naar en van de stations. Na de
meivakantie volgt de indeling en het reisschema.
….’
aan de Amsterdamse grachten’…
Praktisch verkeersexamen
Nadat iedereen geslaagd is voor
het theoretisch verkeersexamen
in groep 7, volgt op
vrijdagochtend 17 mei het
praktisch verkeersexamen. Zo kunnen we zien of
de theorie goed in praktijk wordt gebracht.
Natuurlijk kan er thuis nog flink worden geoefend
op de route. Na de meivakantie volgt nog een
briefje, want we hebben ook enkele hulpouders
nodig die ons deze ochtend willen ondersteunen.
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Van derden: metis coaching

