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Nieuwjaarsloop 
Vorige week dinsdag hielden wij onze uitgestelde 
sponsorloop voor het Beatrix Kinderziekenhuis. Meester 
Harry had samen met juf Marleen en juf Lian een mooi 
parcours voorbereid voor de kinderen. En wat werd er 
gelopen zeg! Alle kinderen liepen de longen uit hun lijf 
en dit leverde het fantastische bedrag van € 5.712,- op.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Anne-Mathilde en Pim, ingeloot uit onze groepen 6, 
mochten dit bedrag overhandigen in Groningen. 
Namens de Vrienden van het Beatrix Kinderziekenhuis 
moet ik u allemaal nogmaals bedanken voor deze 
fantastische bijdrage. Met dit geld kan het verblijf van 
kinderen in het ziekenhuis een beetje draaglijker 
gemaakt worden.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Groep 4b in de ether! 
Vorige week vrijdag was Robbert Oosting, radio-
reporter van RTV Drenthe, in groep 4b te gast. Voor het 
radioprogramma Op tjak werd een item gemaakt over 
muziekjuf Corien Velzing. Juf Corien heeft namelijk een 
cd uitgebracht Aan het eind van het item mochten 
de kinderen live op de radio een liedje ten gehore 
brengen.  

 
Leefstijl thema 3: Ken je dat gevoel? 
Na de kerstvakantie is er in alle groepen gestart met het 
derde thema van Leefstijl. Een kind kan meestal nog niet 
uit zichzelf aangeven wat het voelt, denkt of vindt. Om 
gevoelens te kunnen delen moet je deze eerst leren 
herkennen en begrijpen. Het doel van deze lessen is om 
kinderen meer bewust te maken van hun eigen 
gevoelens en ze te leren die van anderen te herkennen. 
Kinderen leren dat ze emoties mogen hebben en dat ze 
ook mogen zeggen dat ze boos of verdrietig zijn. In de 
ouderbrieven leest u meer groepsspecifieke informatie. 
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Agenda 
Vr 21-01 Open podium groepen 3 

INFO #09 
Ma 24-01 Cito-afname week 1 
Di 25-01 Margemiddag | Alle kinderen vanaf 

12.00 uur vrij 
Wo 26-01 Nationaal Voorleesontbijt 
Ma 31-01 Cito-afname week 2 
Vr 04-12 INFO #10 

Digitale jaarplanner  

 
Overzicht coronamaatregelen 
Op de website van de school vindt u een overzicht 
met de meest recente coronamaatregelen.  
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Absentie juf Paulien 
Juf Paulien zal de komende periode afwezig zijn op 
school. Haar man Ron is ernstig ziek en wordt op het 
moment behandeld. Wanneer de omstandigheden het 
toelaten zal Paulien haar werkzaamheden vanuit huis 
weer op gaan pakken.   
 
Wittebroodsweken  
Al meer dan 40 jaar in dienst en nog steeds fladdert ze 
door de school heen. Dat kan natuurlijk ook niet anders 
als je middenin de wittebroodsweken zit. Juf Gea 
trouwde op dinsdag 21 december met haar Pierre. 
Ondanks alle maatregelen hadden ze een fantastische 
dag met elkaar. Als kersvers echtpaar werden ze buiten 
de kerk opgewacht door een grote delegatie van groep 
1/2c. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De geheime voorlezer 
Volgende week starten de Nationale Voorleesdagen. Op 
woensdag starten we dit met een heus voorleesontbijt. 
In alle bouwen komt er digitaal een voorlezer op bezoek. 
Wie dat zijn is nog een groot geheim… Spannend!  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Waterballet 
De afgelopen weken was het speeltoestel op het 
achterplein alleen nog bereikbaar middels een duik in 
het water. Morgen wordt de drainage aangepakt en er 
wordt nieuw zand rondom het toestel gestrooid. We 
hopen dat we hiermee een goede stap zetten in onze 
strijd tegen het water.   
 

Jantje Beton  
De opbrengst van Jantje Beton (september ’21) is 
bekend......maar liefst € 1.779,- Wat een weer een mooi 
bedrag! Wij gaan dit bedrag onder andere gebruiken 
voor materialen die we op het plein in kunnen zetten. 
Bedankt allemaal, fijn dat het gelukt is om zoveel loten 
te verkopen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On the road again 
De afgelopen dagen sjeesden de kleuters op hun nieuwe 
fietsjes over het plein. Het wagenpark is flink uitgebreid 
en wat hebben ze er een plezier van!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uitblinkers 
Wat hebben een föhn een thermosfles en chocola met 
elkaar te maken? De kinderen van groep 6a hadden 
vorige week een Blink-les over isolatie, smelten en 
warmtebronnen. De kinderen onderzochten wat 
chocola beter beschermt tegen warmte: bubbelplastic, 
karton, katoen of aluminiumfolie? 

 
Van de verkeerscommissie Verkeersbrigadiers gezocht! 
De verkeerscommissie is weer naarstig op zoek naar 
nieuwe brigadiers. Klik hier voor meer informatie  
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