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Kalender
27 april
30 april t/m 4 mei
7, 8 en 9 mei
10 en 11 mei
16 mei
17 mei
16 en 17 mei
21 mei
22 t/m 25 mei

Koningsdag leerlingen vrij!
Meivakantie leerlingen vrij!
Naar school!
Hemelvaartsdag en vrijdag vrij!
Korfbaltoernooi: alle kinderen om 12.00 uur vrij.
Start verkoop loten Jantje Beton
Matty afwezig in verband met scholing (tweedaagse)
Pinkstermaandag leerlingen vrij!
Avond4daagse

Gymnastiek
Donderdag 26 april is de laatste keer van dit schooljaar dat we met de gymbus naar de sporthal in
Noordwolde gaan.
Vanaf donderdag 17 mei gaan de kinderen van groep 6/7/8 gymmen op het sportveld. We gaan hier met
de groep op de fiets naar toe. Dit betekent dat kinderen sportkleding meenemen geschikt voor
buitensporten en dat ze hun fiets meenemen.
Kinderen van groep 3/4/5 gaan op donderdagmiddag buiten gymmen op het grasveld bij school.

Afwezigheid juf Marijke na de meivakantie
Meester Rolf blijft ook na de meivakantie juf Marijke vervangen in groep 3/4/5. Juf Marijke zal gefaseerd
op therapeutische basis haar werkzaamheden hervatten. Dit betekent dat er op het moment dat juf
Marijke op school aanwezig is, twee leerkrachten zijn voor groep 3/4/5. Onderling stemmen ze hun
werkzaamheden af.

Verkoop loten Jantje Beton groep 6/7/8
Op 17 mei starten de leerlingen van de bovenbouw met de verkoop van loten van Jantje Beton. De loten
kosten € 3,00 per stuk. We hopen dat ouders, familieleden van de kinderen, buren en kennissen een lot
kopen, wanneer de kinderen van onze school dit vragen of bij u aanbellen.
Spelen is heel normaal.
Tenminste dat vinden wij. Spelen is niet alleen heel leuk, het is ook heel belangrijk. Door te spelen
krijgen kinderen namelijk de beweging die ze nodig hebben voor een gezonde ontwikkeling. En
tegelijkertijd leren ze allemaal belangrijke dingen, zoals vrienden maken, omgaan met tegenslagen en
lak hebben aan vervelende mensen. Allemaal dingen die later best van pas komen. Toch wordt
(buiten)spelen door tijdgebrek steeds minder vanzelfsprekend. Eén op de vijf kinderen speelt niet of
slechts één keer per week buiten. Daar doet Jantje Beton iets aan met De Kleine Jantje Beton Loterij.
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De Kleine Jantje Beton Loterij
Vanuit honderden scholen gaan zo’n 70.000 kinderen op pad om lootjes te verkopen. De helft van de
opbrengst van de lootjes die leerlingen verkopen kan je school besteden aan het schoolplein en de
buitenspeelactiviteiten. Met de andere helft worden
projecten van
Jantje beton ondersteunt.

Nieuws van de OV
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Helaas nemen we van een aantal leden van de OV, wegens persoonlijke omstandigheden, afscheid dit
jaar.
De kinderen zijn daarom op zoek naar nieuwe leden voor de OV die het leuk vinden om activiteiten te
organiseren met het doel de kinderen zo’n leuk mogelijke schooltijd te bezorgen. Hierbij kun je denken
aan sinterklaas, kerst, de avondvierdaagse, etc.
Wat wordt gezocht: mensen die zich inzetten voor de kinderen, bij de vergaderingen aanwezig zijn en
die samen met de rest van de OV de taken voor de organisatie op zich nemen. Het is belangrijk dat je
goed kunt afstemmen met andere betrokken personen en dat je met een
team kunt samenwerken.
Natuurlijk hoef je niet alles in je eentje te doen, daarom hebben we meerdere
mensen nodig! Vele handen maken licht werk.
Heb je belangstelling? Stuur een e-mail naar ov@obsdevelden.nl
Vragen? Stel ze gerust, dit kan per e-mail of bij de OV leden zelf.

Ik heb jullie twee mailtjes gestuurd met een bijlage over de weerbaarheidstraining en activiteiten in
zwembad de Dobbe.
Namens het team een fijne meivakantie.
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