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Groep 1 en 2: 
Thema: Buiten spelen 
Letter: j 

Schoolreis groep 1 en 2: 
Op woensdag 27 juni gaan we met de leerlingen van de groepen 1/2 
a en b op schoolreis. We gaan met de bus naar de Naturij in 
Drachten. 
We gaan ons vermaken met de kinderboerderij, speeltuin, speelhal, 

speelbos, natuur- en ontdekpaden en nog veel meer. Nadere 
informatie volgt tegen die tijd. 

Resultaat eindtoets groep 8 
Onze leerlingen hebben een heel goed resultaat op hun eindtoets 
behaald. De behaalde gemiddelde score door onze leerlingen is 
209,5. Dit is ruimschoots een voldoende, de ondergrens ligt op 
205,1. Wij zijn trots op onze leerlingen en teamleden, samen 
hebben we bereikt dat onze leerlingen een stevige basis mee 
hebben gekregen voor de overstap naar het VO! Dat hebben we dus 
ook even gevierd met thee/koffie met gebak  en de leerlingen 

hebben even lekker buiten gespeeld. 

Schoolreis groep 3 t/m 6 
Uiteraard gaan wij dit jaar weer op schoolreis. Na 
Wildlands en het Zuiderzeemuseum is het nu tijd 
voor een actief schoolreisje! En waar gaan we dit 
jaar naar toe??? De bus brengt ons op woensdag 27 
juni naar Drouwenerzand!!! Hier kunnen wij de 

gehele dag in verschillende attracties stappen of een 

ritje op een pony maken! Ter compensatie zullen de 
kinderen van groep 3 t/m 6 op donderdagmiddag 28 
juni vrij zijn. Meer informatie volgt. 

Opbrengst DoeKoe actie: 
De DoeKoe actie van de COOP in Nijeveen heeft voor onze school 
ruim €178,- opgebracht. Hier zijn allemaal mooie 
buitenspeelmaterialen voor besteld. Iedereen die voor ons heeft 
mee gespaard bedankt! 

Staking 30 mei 

Als er voor 30 mei geen overeenkomst is bereikt tussen de bonden 

en werkgevers dan zal deze staking ook gewoon door gaan. Mocht 

de staking door gaan dan is de school op woensdag 30 mei 

gesloten! 

De kinderdagopvang van Accrete houdt hetzelfde beleid aan als bij 

voorgaande stakingen. U kunt geen extra opvang inkopen, u kunt 

alleen gebruik maken van de VSO en BSO opvang die u reeds 

afneemt. 

Juf Karla 

De echtgenoot van juf Karla is afgelopen maandag overleden. 

Wanneer u een kaart naar Karla wilt sturen kunt u een geschreven 

kaart in een dichte envelop + postzegel inleveren op school. Wij 

zorgen dan voor de adressering en gooien de kaart in de 

brievenbus.  
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KALENDER 

21 mei: 
Vrije dag, 2e Pinksterdag 

22 mei: 
GGD onderzoek leerlingen 
groep 2 

24 mei: 
juf Yvonne afwezig, directie 
overleg 

25 mei: 
Rioleringswerkzaamheden 
locatie Veneweg. Schoolplein  
betreden via zij-ingang, pad 
buurman. 

26 mei: 
Reünie voormalig OBS ’t 
Vonder 

Week van 28 mei: 
Deze week oudergesprekken 

30 mei: 
Staking 

31 mei 
Streetwise ANWB groep 1 t/m 
8 

2 juni 
Schuurverkoop afgeschreven 
bibliotheekboeken en oude 
wandkaarten 

4 t/m 7 juni: 
Avond4daagse Steenwijk 

6 juni: 
Groep 6 en 7 verkeersles 
politie voor verkeersbrigadier 

8 juni: 
Inloop tot 9 uur voor 
deelnemers avond4daagse 
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Om praktische reden wil de familie graag in kleine kring afscheid 

nemen. Ook heeft de familie aangegeven dat het plaatsen van een 

rouwadvertentie in de krant niet bij de overledene past.  

Wanneer juf Karla weer op school zal komen kunnen wij nu nog niet 

aangeven. 

Herhaald bericht: Het mysterie van het verdwenen geluid 

Speciaal voor de kids uit groep 3 tot en met 8 organiseert de school 

in samenwerking met Fanfare De Wieden op zaterdagmiddag 9 juni 

DE theatervoorstelling van het jaar. De voorstelling met als titel: 

Het mysterie van het verdwenen geluid, begint om 14.30 uur. De 

zaal gaat om 14.10 uur open. De voorstelling is uiteraard gratis.  

In de Schalle te Nijeveen vindt het mysterie plaats. Deze 

voorstelling kan helaas niet onder schooltijd plaatsvinden, omdat de 

meeste deelnemers dan werken. Het bezoeken van de voorstelling 

is daarom vrijblijvend. Hij past echter zeer goed bij de muzikale vorming en ontwikkeling van uw 

kind.  

Alle leerlingen in groep 3 t/m 8 hebben gisteren een uitnodiging hiervoor meegekregen. Deze 

uitnodiging is ook bijgevoegd bij deze nieuwsbrief. 
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