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Weg…foetsie…kwijt…!?...groep 8 locatie Boswijk.
In februari heeft groep 8 een hele leuke musical uitgevoerd genaamd de trein. Tijdens het oefenen op school
hebben ze gebruik gemaakt van de koffer van Fleur Mandema (gr. 8 loc. Boswijk). Na de uitvoering is hij
kwijtgeraakt. Wie o wie weet waar hij is en brengt hem terug op school. Het is een handkoffer met wieltje en een
uittrekbaar handvat, de kleur is zwart en voorop de koffer zaten twee vakjes met een rits met de kleur grijs.
Graag afgeven bij groep 8 locatie Boswijk.
Leerlingen van de leerlingenraad verven de schoolpleinen! Beide locaties.
Vanmiddag gaan de leerlingen van de leerlingenraad de schoolpleinen weer opfleuren!
Bij de locatie Boswijk worden de hockeylijnen, de hinkelblokken en de knikkerpotjes geverfd en op de locatie
Vosholen worden vooreerst alleen de knikkerpotjes geverfd i.v.m. de nieuwe school!

Viering Bevrijding van Hoogezand en Sappemeer 70 jaar (beide locaties).
Komt u ook naar de bijeenkomst? Op 13 april 1945 zijn Hoogezand en Sappemeer bevrijd en dit willen we
herdenken in de Kerk van Kropswolde (Woldweg 115). De bijeenkomst begint om 20.00 uur.
Tijdens de herdenkingsbijeenkomst zijn toespraken van burgemeester Peter de Jonge, dhr. J. Willems van het 4
mei comité, mevr. B. Frank ooggetuige en dhr. D. Mulder van het herinneringscentrum Kamp Westerbork.
Een delegatie van het Capriccio Clarinet Orchestra onder leiding van John de Beer verzorgt de muziek.
Uitstapjes groep 5 locatie Boswijk.
Maandag 13 april gaan wij naar Nieuw Woelwijck voor een muziekprogramma. Docenten van het Kielzog laten
tijdens het programma de volgende instrumenten horen en zien: accordeon, blokfluit, piano, viool, basgitaar,
hobo en slagwerk. Het programma is om 11.45 uur afgelopen. De kinderen zullen iets later thuis zijn.
Dinsdag 14 april brengen we een bezoekje aan het NME in het Gorechtpark. We krijgen een leerzame
presentatie te zien over uilen en gaan zelf ook nog aan de slag. De kinderen worden om 13.00 uur op school
verwacht. We zijn onder schooltijd weer terug.
Vrijdag 17 april is er de sportieve afsluiting van ons leesproject ‘Scoor een boek’! Dit vindt plaats op het
voetbalveld van HS88. Het is handig als de kinderen makkelijk zittende kleding dragen. We vertrekken om
8.30 uur (de kinderen moeten dus op tijd op school aanwezig zijn) en zijn rond 11.00 uur weer terug.
Bezoek kinderboerderij groep 3 locatie Boswijk.
Woensdagochtend 15 april gaan wij naar de kinderboerderij in het Gorechtpark. We vertrekken om 8.30 uur.
Wilt u zorgen dat uw kind op tijd in de klas is? Wilt u uw kind laarzen/oude schoenen aan doen? Bij slecht weer
een regenjas. De kinderen zijn op de normale tijd vrij.
Muziekvoorstelling in hotel Faber groep 8 beide locaties.
Woensdag 15 april hebben de beide groepen 8 een muziekvoorstelling in hotel Faber. Ze gaan luisteren naar
een live band die de geschiedenis van de popmuziek behandeld. Alles vindt onder schooltijd plaats. We gaan er
op de fiets heen.
Voetbaltoernooi groep 8 beide locaties.
Donderdag 16 april is er op het sportpark van HSC een voetbaltoernooi. Alle kinderen van de groepen 8 gaan
daar naar toe. Tevens doen een aantal kinderen van groep 7 daar aan mee. We gaan tussen 11.15 uur en 11.30
uur weg van school. De kinderen moeten wel een lunchpakket en drinken meenemen. De laatste wedstrijd is om
15.38 uur afgelopen. We zijn dus later terug op school. Het is ook nog mogelijk dat we de finale halen. Deze
wedstrijd duurt tot 16.00 uur. Verder zijn we op zoek naar een vader of moeder die tijdens onze wedstrijden
voor grensrechter wil spelen. U kunt zich opgeven bij Iris of Peter.

Djembé lessen groep 7 locatie Vosholen.
Op vrijdag 17 april en vrijdag 5 juni gaan de leerlingen van groep 7 locatie Vosholen naar het Kielzog om twee
workshops Afrikaanse djembé te volgen. Deze lessen beginnen om 10.30 uur en duren ongeveer een uurtje.
Om 11.30 uur lopen wij weer naar school. (De workshop van vrijdag 10 april is verplaatst naar vrijdag 5 juni).

Afsluiting van het leesbevorderingsproject "Scoor een boek" groep 5 en 6 beide locaties.
Vrijdag 17 april is de afsluiting van ons leesbevorderingsproject "Scoor een boek". Dit is een sportieve afsluiting
die gehouden wordt op het voetbalveld van HS 88. Het is van 09.00 uur tot 10.15 uur. Ze zullen hier op de fiets
heen gaan, alle kinderen moeten volgende week vrijdag dus op de fiets op school komen!
Het is handig als de kinderen makkelijk zittende kleding dragen. Voetbalschoenen mogen, maar zijn niet
verplicht. De kinderen krijgen een shirt van school aan. Die moet later weer op school ingeleverd worden.
Meester Smallenbroek (6B) zoekt voor deze vrijdagochtend 17 april nog 1 á 2 ouders die mee willen fietsen en
daar ook eventueel willen zorgen voor extra begeleiding van de kinderen. Wie wil hem meehelpen?
Juf Martina en juf Monique (6V) en juf Yvonne (5V) zoeken voor de vrijdagochtend, 17 april 2 ouders die willen
meefietsen en daar ook aanwezig willen zijn voor extra begeleiding. Vanaf beide locaties vertrekken de groepen
bij school om 08.35 uur (ruim op tijd, kunnen we nog even zoeken naar een goede plek om onze spullen en
fietsen te parkeren).
Bezoek kinderboerderij groep 4 locatie Vosholen.
Dinsdag 21 april gaan de leerlingen van groep 4 op bezoek bij de kinderboerderij! Zij worden om 10.30 uur
verwacht. Zij gaan dan een les volgen over eieren en kippen. De ouders die de kinderen brengen, mogen dan
ook blijven om een groepje te begeleiden(zie bericht via Safe School). Het programma is om 11.30 uur
afgelopen. We zijn waarschijnlijk ook iets later dan 11.45 uur weer op school.
Dierengeluiden bij de kinderboerderij (beide locaties).
Woensdag 22 april is het thema: DIERENGELUIDEN! We gaan met z’n allen leuke dingen doen, die te maken
hebben met dierengeluiden. Voor wie??? Kinderen van 4 t/m 12 jaar. Kosten: € 1,= per kind. We beginnen om
14.00 uur. Locatie: NME-gebouw (kinderboerderij). Zie ook onze site: www.nme-hs.nl

Koningsspelen beide locaties.
Op vrijdag 24 april doen wij als school weer mee aan de Koningsspelen! Wij gaan er met z’n allen een speciale
dag van maken. We beginnen ’s morgens in alle klassen met het Koningsontbijt en daarna hebben we een
spelletjescircuit. In het circuit hebben we ook een sponsorloop voor het goede doel ingepast!
Om onze maatschappelijke betrokkenheid te tonen als school, hebben we dit jaar gekozen voor
de Stichting Wereldfoundation en gaan we met z’n allen rennen voor huizen in Bangladesh. Wij kunnen met
€1000,= ervoor zorgen dat een familie daar een huis krijgt! Volgende week geven wij de leerlingen een
sponsorloopformulier mee, voor het verzamelen van sponsoren. Een informatiebrief voor de ouders, wordt via
Safe School verstuurd. Het is leuk als alle leerlingen vrijdag 24 april in het ORANJE gekleed gaan!
Koningsdag en meivakantie beide locaties.
Maandag 27 april is het Koningsdag en is iedereen vrij! Dinsdag 28 april wordt iedereen weer op school
verwacht. Maandag 4 mei begint de meivakantie t/m vrijdag 15 mei. Iedereen wordt maandag 18 mei dan
weer op school verwacht.

Avond4daagse 2015 beide locaties.
In de week van 18 mei t/m 22 mei is de avond4daagse. Dit is de week na de meivakantie!
Schoolreisgeld beide locaties.
Een aantal kinderen hebben al een mooi bedrag gespaard voor het schoolreisje! Op de locatie Boswijk kunnen de kinderen
iedere maandagmorgen bij juf Gea (van de administratie) aan de grote blauwe tafel schoolreisgeld inleveren. Op de locatie
Vosholen kan er gespaard worden bij de eigen leerkracht. Het bedrag mag ook gestort worden op IBAN nummer:
NL78 RABO 0379 1344 03 o.v.v. schoolreisgeld + naam + groep leerling.
Groep 3 en 4:
Groep 5 en 6:
Groep 7:
Groep 8:

Kosten: €22,50. Datum locatie Vosholen: dinsdag 2 juni / datum locatie Boswijk: donderdag 4 juni,
naar Familiepark Nienoord .
Kosten: €32,50. Datum beide locaties nog niet bekend. Naar het Kameleondorp in Terherne.
Kosten: €60,=. Datum locatie Boswijk: van 15 t/m 17 juni, datum locatie Vosholen: 17 t/m 19 juni
naar de Baldwinhoeve in Eext.
Kosten €100,=. Datum beide locaties: van 22 t/m 26 juni, naar Schiermonnikoog.

