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Musical ‘DE TREIN’ groep 8 locatie Boswijk.
Gisteravond hebben de leerlingen van groep 8 van de locatie Boswijk de musical ‘DE TREIN’ succesvol
opgevoerd. Het publiek was reuze enthousiast! De kinderen verdienen een groot compliment, evenals de ouders
die hebben meegeholpen om deze musical tot een succes te maken! Op Safe School zijn leuke foto’s geplaatst.
De Trein…
Gisteren om 20.00 uur begon de musical van groep 8. Daarvoor werd iedereen geschminkt. Eenmaal begonnen,
bleek dat de zaal helemaal vol was! Toen het eerste lied voorbij was, kregen we al een geweldig applaus!
…En toen was de musical begonnen… (Quinten en Julian groep 8).

Stand van zaken bouw ‘kindcentrum’ locatie Vosholen.
Deze week zijn de bouwlieden gestart met het opzetten van de staalconstructie. Ze hadden gehoopt al verder te
zijn, maar de constructie kent bijzonder veel bewerkingen waarbij in het produceren van de onderdelen veel tijd
gaat zitten. Door extra mankracht in te zetten probeert Pluim niet uit de planning te lopen.
Volgende week vrijdag zal het rechter deel met de staalconstructie zover gereed moeten zijn, dat met de
montage van de houtskeletbouw wanden begonnen kan worden.
Grondverzetbedrijf Vogelzang uit Boerakker is deze week druk bezig geweest om het laatste buitenriool aan te
brengen. Deze buitenriolering zal komende week aangesloten worden op het openbaar riool van de gemeente.
De aansluitingen zullen plaats vinden aan de Groninger Kroon en aan de Peppeling.
Deze werkzaamheden zal per aansluiting minimaal 1 dag duren en zal daardoor de weg tijdelijk (deels) afgezet
worden. Ook zal parallel aan de Peppeling de toekomstige sloot worden gegraven om het hemelwater van het
gebouw af te kunnen voeren. Deze sloot zal vervolgens middels een duiker een verbinding krijgen met de
achterliggende afwateringsloot.
Schooltijden beide locaties.
Naar aanleiding van het oudertevredenheidsonderzoek, die wij hebben gedaan in 2014, zijn er twee informatieve
avonden over de schooltijden geweest. Op deze avonden zijn de mogelijke opties gepresenteerd.
Via de enquête op Safe School, waarin ieder gezin één stem kan uitbrengen, bepaalt U uiteindelijk wat de
schooltijden gaan worden. Voor de locatie Vosholen is vandaag de laatste mogelijkheid om te stemmen.
De enquête voor de locatie Boswijk wordt op 2 maart via Safe School naar de ouders verstuurd.
De ouders/verzorgers van de locatie Boswijk hebben dan tot 6 maart de tijd om hun voorkeur te geven.

Voorleeswedstrijd 2015 H-S Tim Struijck groep 8 locatie Vosholen.
Op 18 februari heb ik meegedaan aan de voorronde van de Nationale voorleeswedstrijd in Borg Welgelegen te
Sappemeer. Ik heb voorgelezen uit het boek: ‘Reis door de tijd 5’ geschreven door: Geronimo Stilton.
Een geweldig leuk boek! De burgemeester en iemand van de bibliotheek zaten in de jury. Er deden 9 kinderen
mee. Ik was als 6e aan de beurt. We moesten plaatsnemen op de troon tijdens het voorlezen. Toen ik er net zat,
was ik nog best wel zenuwachtig, maar toen ik begon voor te lezen, was het helemaal weg en ging het voorlezen
heel goed! Nadat iedereen had voorgelezen, ging de jury overleggen…Ik had gewonnen! Nu ga ik 11 maart naar
de halve finale in Veendam. Het zou heel leuk zijn als ik die ook win en dan door zou gaan naar de finale in
Utrecht!

Voorjaarsvakantie beide locaties.
De kinderen hebben van maandag 23 februari t/m vrijdag 27 februari voorjaarsvakantie. Wij wensen iedereen
veel plezier en mooi weer toe! Maandag 2 maart wordt iedereen weer op school verwacht.

‘Snertmiddag’ bij de kinderboerderij beide locaties.
Woensdag 25 februari is er een ‘Snertmiddag’ bij de kinderboerderij. We gaan een leuke ‘Struuntocht’ maken
met na afloop een lekkere kop snert. Voor wie?? Kinderen van 4 t/m 12 jaar. Kosten € 1,= per kind.
We beginnen om 14.00 uur. Locatie: NME-gebouw (bij de kinderboerderij). Zie ook onze site: www.nme-hs.nl of
onze Facebook pagina: NME Gorechtpark Hoogezand.
Sportinstuif groep 5 t/m 8 beide locaties.
Sportteam Hoogezand-Sappemeer biedt vrijdagmiddag 27 februari 2015 van 13.00 uur tot 16.00 uur een
sportinstuif aan! Hier kun je kennis maken met allerlei leuke sporten uit de omgeving die aangeboden worden
door lokale sportverenigingen en studenten van de Hanze Hogeschool in Groningen.
Deze leuke activiteit is kosteloos en toegankelijk voor basisschoolkinderen uit de Gemeente HoogezandSappemeer uit groep 5, 6, 7 en 8! Wegens de verwachte drukte, vragen we jullie om in sportkleding te komen
opdagen. Wij heten jullie allemaal welkom om 13.00 uur in Sportcentrum De Kalkwijck in HoogezandSappemeer. Sportieve groet, Sportteam Hoogezand-Sappemeer
MR beide locaties.
Maandag 2 maart is er een MR-vergadering. De vergadering begint om 20.00 uur op de locatie Vosholen en
heeft een openbaar karakter.

Gevaarlijke situaties locatie Vosholen.
Bij dezen willen wij ouders nogmaals dringend verzoeken om geen auto’s te parkeren voor de paaltjes bij de
school aan de Boomgaard. Omdat kinderen er soms onverwacht tussendoor ‘schieten’, levert dit gevaarlijke
situaties op!
Schoolreisgeld beide locaties.
Een aantal kinderen zijn al begonnen met sparen voor het schoolreisje! Zoals andere jaren kunnen de kinderen
op de locatie Boswijk 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. De hoogte van
het bedrag wordt later dit schooljaar bekend gemaakt.

