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Pasen 

Het is alweer bijna 
Pasen! Op woensdag 
5 april gaan de 
groepen 3 t/m 8 
nootje schieten. Dit 
jaar zullen we dit 
doen met kunststof 
noten i.v.m. 

meerdere kinderen met een notenallergie. Het lijkt 
ons erg nuttig en gezellig als opa's en oma's bij deze 
activiteit gaan helpen.  
Heeft u tijd en lijkt het u leuk en gezellig, dan kunt u 
zich hiervoor opgeven bij de leerkracht van uw 
kleinzoon/ -dochter. 
U bent van harte welkom, de koffie staat klaar! 
 
Basisscholen Schaak Kampioenschap groot succes!  
Zaterdag 11 maart vond het BSK Noordenveld op onze 
eigen school plaats. Ruim 60 kinderen van 
verschillende basisscholen deden hieraan mee. Stijn 
uit groep 7b heeft de 2e prijs behaald en De Poolster 
was de winnende school! Morgen doen Stijn, Sem, 

Mike, Obada, Mats en Daan mee aan de Drentse finale 
BSK in Emmen. Zet hem op en veel succes!  
 
 

Ontdeklab groepen 5 
De afgelopen 2 weken is het Ontdeklab op bezoek 
geweest in de groepen 5. Deze keer bestond het 
programma uit 2 onderdelen: programmeer een 
digitale verjaardagskaart m.b.v. het programma 
‘Scratch’ en maak een stop-motion filmpje ( u weet 
wel, zoals “Buurman 
en Buurman”) m.b.v. 
het programma 
‘Cloud- stop- 
motion’.  
Het was erg leuk om 
te zien hoe 
geconcentreerd en 
vol fantasie de 
kinderen hier mee 
bezig zijn geweest! 
 
 
Schoolreizen 
Gelukkig mogen we ook dit jaar weer op schoolreis! 
Voor alle groepen is inmiddels een bestemming 
geboekt. In onderstaand schema ziet u waar we 
allemaal naar toe gaan. Verdere informatie zult u t.z.t. 
van de leerkracht van uw kind ontvangen. De kosten 
van de schoolreizen worden apart in rekening 
gebracht. Ongeveer 4 weken van te voren ontvangt u 
van de oudervereniging een betaalverzoek. Mocht dit 
om financiële redenen een probleem zijn, schroom 
dan niet om contact op te nemen met Benny. 

Agenda 
Ma 27-03 Inloopweek 1/2b 

Afscheid juf Lian 
Cultuurmenu groepen 3 

Di 28-03 Ontdeklab 4a 
Cultuurmenu groep 1/2 c & 1/2 d 
Cultuurmenu groep 5a 

Wo 29-03 Grote Rekendag 
Vr 31-03 Open podium 1/2 b 

Open podium 5b 
Ma 03-04 Inloopweek 1/2c 

Cultuurmenu groepen 1 & 2 
Cultuurmenu groepen 3 

Di 04-04 Ontdeklab 4b 
Cultuurmenu groep 5b 

Wo 05-04 Paasactiviteit 
#Info 14 

Do 06-04 6/4 margedag-> alle kinderen vrij! 
Vr 
Ma 

07-04 
10-04 

Goede vrijdag -> iedereen vrij 
Tweede Paasdag -> iedereen vrij 

   

Digitale jaarplanner  
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Samen kan er dan gekeken worden naar een geschikte  
oplossing. 

 
Open Podium groep 5a 
Vorige week vrijdag mochten de kinderen van groep 
5a het podium betreden. Ze lieten een echte mini-

musical zien 
over professor 
Proflovsky die 
met zijn 
tijdmachine 
door de 4 
seizoenen 
vloog om zijn 
verjaardag 
sneller weer te 
kunnen vieren. 
Alle decors en 
attributen 
hadden de 
sterren van de 
show zelf 
geknutseld! 
Het was een 
fantastisch 
optreden met 
stralende 
kinderen.  
 

Openpodium 1/2 c 
'Een dag in groep 1/2c de musical' Dat was het open 
podium van deze groep en het was een groot succes! 
De kinderen hebben als groep laten zien wat ze 
allemaal doen bij de kleuters alles ondersteund met 
liedjes en dansjes. Het was spannend voor zo'n grote 
groep ouders, maar wat waren de (groot)ouders trots! 
Het mooiste van de show was het slotlied, alle 
kinderen zongen uit volle borst mee en dansten met 

gekleurde 
linten over 
het 
podium, 
prachtig!   
 
 

 
 

Drents veurlezen 
Afgelopen woensdagochtend werd er in de groepen   
1 t/m 7 voorgelezen. Dat gebeurt uiteraard wel vaker, 
maar deze keer een verhaal in het Drents! 
(Juf) Gea en haar man Pierre, Patrick (vader van Mike 
8a), Yvonne (moeder van Dieke 4b en Bas 1/2 d) en 
Peter (opa van Lente 4b) waren te gast om in onze 
mooie streektaal voor te lezen. De kinderen hingen 
aan hun 
lippen en 
ook de 
veurlezers 
hebben 
genoten! 
Na afloop 
hebben 
alle 
kinderen 
het 
tijdschrift 
'Wiesneus' 
mee 
gekregen. Daarin staat nog veel meer leuks. In het 
Drents uiteraard 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groep bestemming data 

1/2 a&c Flippies Bakkeveen 1 juni 

1/2 b&d Flippies Bakkeveen 8 juni 

3 Sanjesfertier Veenwouden 7 juni 

4 Adventure in-outdoor Assen 7 juni 

5 Duinenzathe in Appelscha 6 juni 

6 Harmsdobbe in Bakkeveen 15/16 juni 

7 Harmsdobbe in Bakkeveen 14/15 juni 

8 Schiermonnikoog 17/18/19 juli 

In en uit de buurt 
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