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Kalender
15 t/m 25 mei
28 mei t/m 13 juni
30 mei
30 mei t/m 1 juni
31 mei
5 juni
5 juni
5 juni
6 juni
11 juni
12 juni
13 juni
15 en 18 juni
21 juni
22 juni
25 juni

Schoolproject bewegen/sport en gezondheid, zonder presentatie.
Toetsweken, graag geen afspraken maken onder schooltijd
met betrekking tot bezoek tandarts etc.
Laatste dag verkoop loten Jantje Beton
Schoolkamp groep 6 t/m 8
Presentatie project vervalt
Teamvergadering met Sake Saakstra van Comprix
16.30-17.30 uur - Inloop groep 1 t/m 8
19.00 uur MR vergadering
19.30 uur – OV vergadering
Screening logopedie groep 1. De ouders van groep 1
hebben een screeningslijst meegekregen.
Schoolreis groep 1 en 2: Nienoord in Leek
Directeurenoverleg Comprix
Teamvergadering
Leerlingen vrij: administratie- en dossierdagen.
Teamvergadering
Judoclinics groep 1 en 2, groep 3 t/m 5 en groep 6 t/m 8
Schoolreis groep 3, 4 en 5

Welkom
Charissa Wielstra inmiddels woonachtig in ons dorp is na de meivakantie nieuwe leerling in de
kleutergroep. Charissa, je bent van harte welkom en we wensen jou en je ouders veel plezier in
Noordwolde-Zuid!

Sportdag
Vrijdag 6 juli 2018 zullen groep 1 t/m 8 weer meedoen met
de sportdag op de Olyphia velden. In de ochtend zullen de
leerlingen atletiekonderdelen beoefenen en in de middag
zullen er spellen worden gespeeld. Wij zoeken hiervoor nog
begeleiding.
Als u ons wilt komen helpen kunt u een mailtje sturen naar:
marijke@obsdevelden.nl of dit even doorgeven aan juf Titia
of juf Marijke op school.
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Nieuws uit de groepen

Groep 1 en 2
Project
We hebben twee weken gewerkt over sport en gezondheid. Het boek van Igor Stippelkampioen stond
centraal. Het gaat over winnen en verliezen en over talenten. Groep 2 heeft hier een tekening over
gemaakt: wat kan jij goed. Hele leuke resultaten!
Ook heeft iedereen heeft een Igor geplakt, u heeft ze vast wel aan de lijn zien hangen!
Volgende week staat vaderdag op het programma. De moeders zijn al in mei verwend, we hopen dat het
cadeautje een mooi plekje in huis heeft gekregen. Voor iedereen betekent het dat we volgende week
weer in de gang afscheid gaan nemen….., blijft het voor de moeders ( en vaders) ook een verrassing.

Schoolreizen
Onze eerste schoolreis gaat op dinsdag 12 juni naar Nienoord in Leek. De ouders hebben per mail hier
informatie over gekregen. De tweede schoolreis is op maandag 9 juli naar Wildlands in Emmen, omdat
een Kaylee die heeft gewonnen bij de Jumbo. Informatie volgt nog.
Alle kinderen krijgen een t-shirt op school, die graag zichtbaar dragen(evt. over de jas), zodat we
kinderen snel terug kunnen vinden in de speeltuin. Graag de volgende dag weer inleveren op school, we
wassen ze in één keer.

Buiten blijven groep 2
Nog even en dan gaan we afscheid nemen van groep 2. Na de
zomervakantie gaan ze naar groep 3!! Groep 3 mag ’s ochtends buiten
blijven, willen de kinderen van groep 2 dit nu ook dan is dat prima.
Wel graag even eerst in de klas komen om juf te vertellen dat je er
bent!!

Judoclinic
Op vrijdag 22 juni organiseert de plaatselijke judovereniging de Splittinge een clinic. Uiteraard lijkt ons
dat ook leuk! Wij zijn ingedeeld van 09.00 tot 10.00 uur.
Het kan alleen doorgaan als er voldoende vervoer is naar Noordwolde. Wie kan er rijden?
Graag voor dinsdag 5 juni even doorgeven aan juf Antje of juf Titia of via de mail titia@obsdevelden.nl
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Groep 3, 4 en 5
Schoolreis
Op maandag 25 juni 2018 gaan wij op schoolreis naar DuinenZathe.
Alle ouders hebben hierover inmiddels een mail ontvangen met
informatie.

Judoclinic
Op vrijdag 22 juni 2018 zullen ook wij meedoen met de judoclinic
georganiseerd door judovereniging de Splittinge. Wij zijn ingedeeld van 10:00 – 11:00 uur, ook dit kan
alleen doorgaan als er voldoende
vervoer is naar Noordwolde.
Wie kan er rijden? Graag voor 5 juni doorgeven aan meester Rolf of juf Marijke.

Cito
Maandag 28 mei zijn we begonnen met de Cito toetsen. Inmiddels hebben we de woordenschattoets
gehad. Rekenen, spelling, begrijpend lezen en de leestoetsen zullen nog komen. Gelukkig vinden we het
al wat minder spannend dan de vorige keer!

Groep 6, 7 en 8
Schoolkamp
Van woensdag 30 mei t/m vrijdag 1 juni gaan de leerlingen van groep 6,7 en 8 op schoolkamp. We gaan
naar Landal het Veluwemeer in Biddinghuizen. Daar staat een 22 persoons villa op ons te wachten. Het
weer lijkt goed mee te werken. We verwachten daar een mooie tijd te hebben.

Bankbattle
Op 16 mei j.l. hebben we mee gedaan aan de bankbattle. De bankbattle wordt verzorgd door de
Rabobank. Bij deze battle strijden verschillende scholen tegen elkaar. We hebben een flink aantal
opdrachtenkaarten gehad, die we moesten oplossen. Met de oplossing van deze kaarten konden we de
kluis openen. Eenmaal in de kluis, moesten nog een aantal opdrachten gemaakt worden. Toen deze
opdrachten opgelost waren, werd de tijd gestopt en eindigde het spel. We zijn hier ongeveer 1 ½ uur
mee bezig geweest. Van onze regio hebben we de zesde plaats behaald. De leerlingen vonden het leuk
om hier aan mee te doen.

Cito
Ook wij zijn op maandag 28 mei begonnen met de Cito toetsen. Inmiddels hebben we de
woordenschattoets en de spellingtoets gehad. Rekenen, werkwoordspelling (gr. 7), studievaardigheden
(gr. 7) , begrijpend lezen (gr. 6) en de leestoetsen zullen nog komen.

Veldnieuws nr. 13 – schooljaar 2017-2018

3

