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Pasen:
Morgen is het dan zover, de afsluiting van ons paar project zal morgen in het Wilhelmina park worden
gehouden. We kijken met elkaar uit naar een mooie viering. Vandaag hebben we met de kinderen geluisterd
naar de muziek van de Mattheus Passion. We gingen ons inleven in de muziek en konden meelezen met het
Duits/Nederlandse werkboek wat we erbij hadden. Tevens hebben we met elkaar een stukje Mattheus Passion
gezongen! Het was leerzaam om ook zo eens stil te zijn bij het paas evangelie! Volgende week gaan we met de
bijbellessen aan de slag in het werkboek van Levend water. Hier starten we maandag mee, graag dus
meegeven naar school! Volgende week donderdag zullen we met de kinderen een centrale viering gaan
houden!
Wonderlijk gemaakt:
Volgende week zal ik de tweede les van Wonderlijk Gemaakt gaan geven. De les die over lichaamstaal gaat
heeft als thema: Ik mag er zijn en dat laat ik zien! We kijken weer uit naar een mooie les met goed gesprekken.
Verkeer:
We kunnen u melden dat vandaag alle kinderen zijn geslaagd voor het Theoretisch verkeersexamen! Super
hoor jongens en meiden van harte gefeliciteerd!
Morgen zullen Anco Knot en de vader van Ruben de fietsen controleren. We verwachten de kinderen van groep
7 dus allemaal op de fiets, wilt u zorgen dat de fiets dan op orde is?
Aankomende dinsdag om 9.05 uur start voor groep 7 het praktisch verkeersexamen. Wellicht wordt de route
i.v.m. werkzaamheden iets aangepast, de kinderen horen dit vlak voor het examen van de organisatie. Helaas is
het ons tot nu toe niet gelukt om een post op de route te bemensen! Alleen de moeder van Elisha heeft zich
aangemeld. Aanmelden kan nog tot morgen, het zou fijn zijn als onze school dan ook voldoende
vertegenwoordigd is….
Ochterop:
Dinsdag middag worden de groepen 6,7 en 8 in Ochterop verwacht. We krijgen daar vanuit Scala een
voorstelling te zien. De voorstelling zal pas om 14.50 afgelopen zijn, dit is dus later dan dat de school uitgaat.
De kinderen zullen wat later terug zijn op school. Mocht dit problemen geven dan horen we dat graag. Als uw
kind na de voorstelling direct naar huis mag, laat dit dan ook gerust weten!
Voetbaltoernooi:
Op woensdag 19 april is het voetbaltoernooi op het terrein van FC Meppel. Dit jaar doet de bovenbouw mee
met twee teams. Een gemengd team van jongens en meisjes van groep 8 en een team van jongens uit groep 6
en 7. Voor het jongens team van groep 6 en 7, hebben we als coach de moeder van Nathan, super! Wellicht dat
er nog een ouder is die wil mee helpen met coachen?!
Morgenmiddag zullen we met de beide teams gaan trainen op een veld in de buurt. Het is slim om hier qua
kleding en schoenen rekening mee te houden.
Koningsspelen:
Op vrijdag 21 april zullen we met de bovenbouw ook weer deelnemen aan de Koningsspelen! Na een ontbijt op
school (wordt geregeld) zullen we ons met de kinderen naar sportpark Ezinge begeven. Daar zullen we een
sportieve dag tegemoet gaan? Wilt u denken aan gepaste kleding en voldoende eten en drinken? Komt u ook
gerust kijken het beloofd namelijk weer een gezellige dag te worden. Hoe meer zielen hoe meer……..
De Planning:
Vrijdag 7/4: Fietsen controle groep 7.
Dinsdag 11/4: Praktisch verkeersexamen en in de middag Ochterop.
Vrijdag 21/4: Koningsspelen.
Woensdag 12/4: Topo overhoring Zeeland en Italië/ Slovenië.

LET OP: mijn mailadres is gewijzigd in: tijs.huisman@florion.nl

Groeten, groep 6/7 met meester Koos en meester Tijs.

