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Agenda

maandag

11 april

AGENDA WEEK 15
Voorleeswedstrijd in de bibliotheek in Wolvega

dinsdag

12 april

Fietsdag gr.7-8/ gr. 5-6

woensdag

13 april

schoolvoetbaltoernooi

donderdag

14 april

Paasontbijt

vrijdag

15 april

maandag

18 april

Goede vrijdag (vrij)
AGENDA WEEK 16
2e Paasdag (vrij)

dinsdag

19 april

woensdag

20 april

donderdag

21 april

vrijdag

22 april

Koningsspelen

maandag

25 april

AGENDA WEEK 17
Meivakantie

dinsdag

26 april

Meivakantie

woensdag

27 april

Meivakantie Koningsdag

donderdag

28 april

Meivakantie

vrijdag

29 april

Meivakantie

maandag

02 mei

AGENDA WEEK 18
Meivakantie

dinsdag

03 mei

Meivakantie

woensdag

04 mei

Meivakantie Dodenherdenking

donderdag

05 mei

Meivakantie Bevrijdingsdag

vrijdag

07 mei

Meivakantie

Voorleeskampioenschap
Afgelopen maandag mocht Bente haar kwaliteiten laten zien in het Voorleeskampioenschap van
Weststellingwerf. De beste voorlezers waren hier vertegenwoordigd. Bente was de voorronde al
doorgekomen en heeft prachtig voorgelezen aan het geboeide publiek. Jammer genoeg was de
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tegenstand net iets te sterk, maar Bente we zijn super trots op je!

Schoolvoetbaltoernooi
Vorige week zou het schoolvoetbaltoernooi plaatsvinden, maar wegens het slechte weer is dit
uitgesteld naar deze woensdag. De kinderen van groep 7-8 voetballen allemaal mee. Ze hebben de
afgelopen weken tweemaal een clinic gehad om zich goed voor te bereiden op dit toernooi. En ze
kunnen deze middag op het sportveld de Molenwieck in Wolvega hun mooie nieuwe tenue showen.
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Paasactiviteit
Donderdag 14 april starten we op school met een Paasontbijt. De OV zorgt dat er weer een
prachtig, lekker ontbijt klaarstaat voor iedereen.
De kinderen hoeven dan dus ’s morgens thuis eerst niet te eten. Alle kinderen mogen
gezellig in pyjama op school komen. Wel nemen de kinderen hun eigen lunch mee naar
school. Fruit voor de fruitpauze is niet nodig, want dan hebben ze net ontbijt gehad waar
ook veel fruit bij zit.

Dansles
Woensdag 13 april krijgen de kinderen van groep 1-2 dansles op school. Deze dansles
hoort nog bij het thema van de Veerkieker.

Pasen
Het komend weekend is het Paasweekend. En het beloofd prachtig weer te worden! De kinderen
hebben vrij van vrijdag 15 april t/m maandag 18 april.

Actie Oekraïne
De actie voor Oekraïne was een groot succes!! In totaal hebben de kinderen € 2537, 95 opgehaald!!!
Wat een topprestatie. En wat was het geweldig leuk, die sponsorloop. Alle kinderen hebben, onder
de fanatieke aanmoediging van het publiek, mega veel rondjes gelopen. Levey presteerde het zelfs
om 32 rondjes te lopen! Super jongens en meiden, heel goed gedaan!

Koningsspelen
Vrijdag 22 april zijn de Koningsspelen. We beginnen deze dag met het Koningsontbijt op school.
Kinderen hoeven dus weer thuis niet te eten. Daarna gaan we, net als vorig jaar, sportactiviteiten
doen op het korfbalveld. De kleuters zijn deze vrijdag gewoon om 12:15 uur uit, maar kunnen bij ’t
Hokkien opgehaald worden. De kinderen van groep 3-4 hoeven deze dag geen lunch mee naar
school, want net als vorig jaar organiseren we weer een hap en stap. Mochten er nog meer
informatie volgen dan krijgen jullie dat via Klasbord.

Meivakantie
We hebben dit jaar weer 2 weken meivakantie. De kinderen zijn vrij van 23 april t/m 8 mei
(moederdag).

Alvast noteren
10 mei
14 mei
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