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Schoolzwemmen  
Na de meivakantie starten we weer met het schoolzwemmen in de groepen 4 t/m 7. De lessen staan 

voor alle groepen op dinsdag gepland. De kinderen moeten op die dag dus hun zwemkleding, 

handdoek en de fiets mee naar school nemen. Via Klasbord wordt ouderhulp gevraagd om mee te 

fietsen.  
 

Nieuwe route school-zwembad 
Na prima samenwerking van de twee basisscholen in Dwingeloo, Stichting Dorpsbelangen 

Dwingeloo en de gemeente Westerveld is een fietspad gerealiseerd dat rechtstreeks over de es naar 

het zwembad leidt. Wie bij Manege Vos de Poolweg kiest, hoeft vervolgens niet meer af te slaan en 

kan in één rechte lijn doorfietsen naar de andere kant van de es, waarna je praktisch recht voor het 

zwembad staat. Dit fietspad is een ideale oplossing voor het schoolzwemmen en voor de kinderen die 

meteen na schooltijd in bosbad De Paasbergen willen gaan zwemmen.  

 

Nieuws Agenda 

Nieuwe leerlingen   
   

We verwelkomen de volgende nieuwe leerling 

bij ons op school.   
   

In groep 1: Maud Liezen 
 

Maud van harte welkom op onze school. We 

wensen je een fijne en een plezierige schooltijd 

toe! 

 

Typediploma  
Brecht Algra, Henriëtte Timmer en Jasper Boer 

hebben hun typediploma gehaald. Jullie gaan 

hier vast veel plezier van krijgen. 

Van harte gefeliciteerd! 
 

 

Oudpapieractie 

15 mei 2018 
Zorgt u ervoor dat het papier om 18.00 

uur goed verpakt langs de kant van de 

weg staat! 
(de actie van 17 juli is verschoven naar 10 juli) 

 

Luizencontrole  
Na de meivakantie maandag 7 mei vindt er een 

Luizencontrole plaats. Wilt u erop toezien dat 

uw kind die dag geen gel, vlechten of een 

paardenstaart in het haar heeft. Dit 

vergemakkelijkt de luizencontrole. 

 

 

28 april t/m 6 mei 
 

4 mei 
 

7 mei 
 

12 mei 
 

10 en 11 mei 
 

14 mei 

 
 

15 mei 

 
 

16 mei 
 

17 mei 
 

17 mei 

 
 

20 mei 

 

21 mei 
 

22 mei 

 

Meivakantie 
 

Dodenherdenking 
 

Luizencontrole  
 

 juf Anneke D. jarig 
 

Vrij i.v.m. Hemelvaart 
 

Vrij: studiedag en 

Dwingelermarkt 
 

Bezoek schaapskooi  

groep 3/4 
 

Bankbattle groep 8b 
 

Kijkochtend 
 

Bezoek schaapskooi  

groep  3  
 

juf Jenny jarig 

 

Vrij i.v.m. Pinksteren 
  
Studiedag Stichting Talent 

Westerveld. Alle basisscholen 

van Stichting Talent zijn deze 

dag gesloten 
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Koningsspelen 
Op 20 april werden de 

Koningsspelen 

georganiseerd. Het was een 

zeer geslaagde dag, prachtig 

weer, de kinderen hebben 

genoten. Ook hebben de 

kinderen van groep 1 en 2 

zich prima vermaakt in de 

speeltuin in Lhee. We 

bedanken een ieder die aan 

de Koningsspelen hebben 

meegeholpen. 

  

25 mei: bezoek aan het theater in Diever door de groepen 5 t/m 8 
De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 hebben een bezoek gebracht aan het Globetheater in Diever. Daar werd 

de voorstelling “Brieven uit de oorlog” uitgevoerd. 

 

4 mei: herdenking slachtoffers oorlogsgeweld 
In deze periode besteden wij in groep 8 altijd veel aandacht aan de Tweede Wereldoorlog. Naast het 

stilstaan bij de vele slachtoffers die in oorlogen vallen, willen wij kinderen ook bewust maken van 

wat het betekent om in vrijheid te kunnen leven. 

Het monument bij ’t Holtien is door ons geadopteerd en 

jaarlijks onderhouden wij deze plaats en leggen we er 

samen met de Historische vereniging bloemen bij. Dit jaar 

werd ouderraadslid (en tevens conciërge) Allard Wiechers 

geholpen door Ot en Sem uit groep 8 om het monument 

schoon en netjes te maken. 
 

We stimuleren de leerlingen van groep 8 om, op vrijwillige basis,  op 4 mei de herdenkingsdienst bij 

te wonen. Enkele kinderen zullen dan ook een zelfgeschreven gedicht voorlezen. 
 

Ouderenquêtes 
Denkt u aan het invullen van de oudertevredenheidspeiling? Dit kan nog tot en met 6 mei!! 
 

Oud papieractie 
Dinsdag 15 mei is onze volgende oudpapieractie. Hiervoor zijn de volgende families ingeroosterd: 
 

Fam. Lijcklama a Nijeholt, Fam. Martowirono, Fam. Masselink, Fam. Mazanek Fam. v\d Meiden, 

Fam. Mekers, Fam. Menger, Fam. Metselaar, Fam. Mooij, Fam. Nakalingam, Fam. Nankman, 

Fam.Nanthagobal, Fam. de Neef, Fam. Niemarkt, Fam. Nieuwenhuis(Finn), Fam. 

Nieuwenhuis(Sem),Fam. Noorman 
 

Reserves: Fam. Vos (Isa), Fam. Vranken, Fam. De Vries(Djen) 
 

Indien u niet kunt helpen dan graag zelf even met iemand ruilen of iemand vragen die als reserve op 

de lijst staat. Hiervoor kunt u het rooster gebruiken dat op de website van de school staat onder het 

kopje oud papier. Lukt dat niet dan graag even contact opnemen met Inez Bezemer of Renate 

Venema, zodat we niet voor verassingen komen te staan. 
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Vakantierooster 2018-2019 
Het vakantierooster voor het volgend schooljaar is in concept bekend. De (Gemeenschappelijke) 

Medezeggenschaps Raad (GMR) mag hier nog advies op geven .  

herfstvakantie 20-10-2018 t/m 28-10-2018 

kerstvakantie 22-12-2018 t/m 06-01-2019 

voorjaarsvakantie 16-02-2019 t/m 24-02-2019 

paas-/meivakantie 19-04-2019 t/m 05-05-2019 

hemelvaartweekend 30-05-2019 t/m 02-06-2019 

pinksterweekend 08-06-2019 t/m 10-06-2019 

zomervakantie 13-07-2019 t/m 25-08-2019 

- Met name de paas-/meivakantie van 2 weken is onder voorbehoud!! 

- De jaarlijkse studiedag van Stichting Talent zal vermoedelijk op 11 juni worden gehouden. 

(Dit verlengt voor de kinderen het pinksterweekend met een dag) 

- Op de beide marktdagen, 8 oktober en 13 mei, zijn de kinderen ’s middags vrij, voor de 

leerkrachten is dit een studiemiddag 

 

Kijkochtend 
Op donderdag 17 mei staat de kijkochtend gepland. U bent van harte welkom om u door uw kind(eren) in 

hun eigen klas te laten informeren over het werk van de afgelopen periode op school. U bent van 8.15 - 

9.00 uur van harte welkom om een kijkje te komen nemen in de klas van uw kind(eren) en het gemaakte werk 

van uw kind samen met hem/haar in te zien.   

 

Bezoek aan de schaapskooi in Dwingeloo van de groepen 3 en 4 

Op dinsdag 15 mei bezoekt groep 3/4a de schaapskooi in Dwingeloo. Op donderdag 17 mei gaat groep 3b en 

op donderdag 24 mei gaat groep 4b.  

Op de maandagen 28 mei en 4 juni krijgt dit bezoek een vervolg door workshops analoge collagetechnieken. 

.De kinderen leren hierbij dat er geen “goed” en “fout” is in de kunst. Ze leren spelen met fantasie en 

werkelijkheid. Deze workshops worden verzorgd door het Scala centrum der kunsten. 
 

 

Bezoek Muiderslot 
De groepen 5 en 6 hebben maandag 16 april een bezoek gebracht aan het Muiderslot. Dit in het kader 

van het project over de Middeleeuwen die de kinderen aangeboden krijgen dit jaar. De kinderen 

hebben in het kasteel de toren en ridderroute gevolgd en een les gekregen over Floris V. Ook hebben 

we een bezoek gebracht aan de valkenier. De kinderen konden daarnaast nog de kasteeltuin en het 

Waterschild bekijken. We hebben een hele leuke en leerzame dag gehad! 
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Muiderslot 
Het paard dat wiebelde heel hard en kon je ridder op spelen. Het verhaal over graaf Floris de vijfde 
dat was best zielig. Maar de vrienden waren volgens mij niet echte vrienden van Floris de vijfde 
omdat 1 hem ging doodsteken. 
Ik vond de hele dag erg leuk 
Groetjes Esmee 
 

Muiderslot 
Wij gingen naar het Muiderslot en dat was heel leuk. 
Iedereen zat in een groepje . We moesten veel treden oplopen en dat was leuk. 
Maar ik vond alles wel leuk en het verhaal over graaf Floris was ook leuk. 
Groetjes Safaa 
 
Het Muiderslot 
Wij zijn afgelopen maandag naar het Muiderslot geweest. We begonnen met de busrit. Het was wel 
anderhalf uur rijden. We reden verkeerd en dus hebben we er nog een half uur langer over gedaan. 
Toen we eindelijk aankwamen begonnen zij met het verhaal over Floris de vijfde. Het was wel een 
beetje zielig maar toch niet het zieligste verhaal van de wereld 
Na het verhaal van Floris de vijfde gingen we de toren en ridder route lopen. Toen we daar klaar 
mee waren gingen wij naar het wapenschild. Toen moesten we terug naar de bus en we kregen een 
medaille. Toen waren we weer bij school. Ik raad het je aan. 
Groetjes Hilde 
 

NB: zo’n prachtige excursie als deze is alleen mogelijk doordat de ouderraad hiervoor geld 

beschikbaar heeft gesteld. Naast de vrijwillige ouderbijdrage vormen de oud papieracties een 

onmisbare bron van inkomsten. 

 

Krentenbaard 
In verschillende groepen is 

krentenbaard geconstateerd. 

Een vervelende en 

besmettelijke aandoening, 

die uiteindelijk ook vanzelf 

weer verdwijnt. Wij volgen 

in deze de richtlijnen van de 

GGD, zoals die hiernaast 

zijn weergegeven.  
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Prikbord  

- Avond-4-Daagse van maandag 28 mei t/m donderdag 31 mei. Kijk ook eens op site:    
            http://www.avondvierdaagse-dwingeloo.nl/  

            Voorinschrijving Avond-4-daagse. 

- Op woensdag 23 mei om 14.15 uur kan er op school al worden ingeschreven voor de  

            Avond-4-Daagse (€ 3,50) 

- GGD informatie over teken 

- Excursie naar het voormalig militair vliegveld zaterdagmiddag 28 april  

 

http://www.avondvierdaagse-dwingeloo.nl/

