Nieuwsbrief
26 april 2018
Trefwoord – Muziek
Muziek maakt deel uit van ons bestaan, van de wereld waarin we leven. Muziek vormt een
bijzondere dimensie van onze werkelijkheid. Een wereld zonder melodie, zonder ritme en
klankkleuren is voor velen een onvolledige wereld. Muziek verrijkt onze wereld en ons leven,
verbindt mensen en alleen al daarom hoort muziek als thema thuis in het vak
levensbeschouwing.
We hebben 10 dagaccenten voor de komende weken omdat de vakanties in het land niet
synchroon lopen. We kijken wat muziek met mensen doet.
Regel van de week
Ook de volgende schoolweek is er extra aandacht voor:

We gebruiken de materialen
waarvoor ze bedoeld zijn.
Koningsspelen
We hebben kunnen genieten van een zonovergoten dag met
heel veel gezellige, actieve en sportieve activiteiten. Met dank
aan de meewerkende verenigingen en vrijwilligers en de
organisatie is deze dag een succes geworden.
Eindtoets groep 8
Het is de laatste jaren verplicht om de leerlingen van groep 8
een eindtoets te laten maken. Deze week hebben de leerlingen
van onze groep 8 deze toets gemaakt. We hebben als school
enkele jaren geleden gekozen voor Route 8, een toets die digitaal afgenomen w ordt via de
iPad.
Afscheid juf Nel
Het is vandaag de laatste werkdag van juf Nel Been. Zij heeft de
afgelopen jaren gewerkt als school assistent en geholpen bij de overblijf.
Ze heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Vanmiddag maakt ze
een rond langs de groepen om afscheid te nemen. Na schooltijd sluiten
we het afscheid met haar en het schoolteam af bij een
horecagelegelegenheid. We bedanken haar voor inzet en betrokkenheid
bij de school.
Schoolzwemmen groep 3 t/m 7
Na de meivakantie gaan de zwemlessen in De Boskamp weer van start op de donderdag. De
gymles van die dag komt dan te vervallen. Alle groepen gaan op de fiets van school naar het
zwembad. Deze lessen worden betaald uit de gelden van de ouderraad.
Herdenking 4 mei – Voormalig Kamp Westerbork (groep 7)
De leerlingen van de groepen 7 van de beide basisscholen in Westerbork worden elk jaar
betrokken bij de officiële herdenking op 4 mei bij het monument op het voormalig
kampterrein. Als voorbereiding op deze herdenking was deze week de heer Valk in groep 7 te
gast. Hij vertelde over zijn jeugd tijdens de Tweede Wereldoorlog en wat er allemaal met zijn
Joodse familie is gebeurd. Het was een heel indrukwekkend verhaal.
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Feest van de Geest
De leerlingen van groep 8 zijn vrijdag 18 mei uitgenodigd om onder begeleiding van twee
kunstenaars aan de slag te gaan in De Voorhof. Daar is een expositie onder de titel ‘Feest
van de Geest’ te zien.
Een speciale leerlingenraad
Een paar weken geleden heeft de leerlingenraad van De Wegwijzer een uitnodiging gestuurd
naar de leerlingenraad van De Lindelaar. Gistermiddag was het zover, voor het eerst in de
geschiedenis was er een gezamenlijke leerlingenraadvergadering. Er stond 1 punt op de
agenda: wat gaan we bestellen voor het bij elkaar gespaarde geld van de Jumbo Actie:
Sparen voor je school. Samen met meester Dolf en juf Karin M. is er in goed overleg een
bestelling gedaan. Nog even geduld…. de levertijd is over 6 weken.
We kijken terug op een prima samenwerking!

De energietip van de week (uit de plusklas)
Door middel van een loting wordt door de leerlingen van de plusklas uit de
ingevulde en ingeleverde lijsten met meterstanden een prijs verloot.
Tijdens de weekopening van vrijdag 18 mei wordt de winnende lijst bekend
gemaakt.
We hopen dat u allen mee doet aan deze Energy Challenge. Want het doel
is bewust omgaan met energie!
Tip van de week: Laat de waterkraan niet onnodig open.
Groetjes, De Energy Kids van de plusklas
Agenda
 26 april – afscheid juf Nel
 27 april t/m 11 meivakantie
 4 mei – verjaardag juf Nel / herdenking Kamp Westerbork (groep 7)
 14 t/m 18 mei – Inleveren lijsten meterstanden
 18 mei - Bekendmaking winnaar Energy Challenge “Meterstanden bijhouden”
 15 mei – Voorstelling Cliffhanger voor groep 6-7-8
 16 mei – groep 8 - Bankbattle
 18 mei – Groep 8 naar De Voorhof –
workshop in het kader van het Feest van de
Geest
 21 mei – 2e Pinksterdag (vrij)
 22 mei – Juf Mirjam Boers viert haar
verjaardag
 23 – 25 mei – Kamp groep 8
 28 – 29 mei – Directie Tweedaagse CKC
Drenthe
 8 juni – Sportdag
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Ingekomen:

De Prinses Margriet Manege Zoekt Vrijwilligers
Voor het helpen van ruiters met een beperking
Wat doe je als vrijwilliger: Je helpt mee dat een ruiter op zijn of haar paard
komt en vervolgens blijf je bij deze ruiter tijdens de les of buiten rit. Bij de
ene ruiter volstaat het om er alleen naast te lopen, bij de andere moet je
het paard vast houden en het kan ook voorkomen dat je met meerdere
begeleiders bij één paard loopt omdat de ruiter zelf ook ondersteund moet
worden.

Hoe vaak en wanneer kun je helpen: De lessen duren ongeveer een uur, je
kunt één uur in de week helpen of meerdere. Kun je niet iedere week dan is
het ook mogelijk om als reserve mee te helpen, dan help je mee als iemand van de vaste vrijwilligers er een
keer niet is. Er zijn lessen in de ochtend, middag en avond op verschillende dagen. Om mee te helpen moet je
14 jaar of ouder zijn.

Wat krijg je er voor terug: blije en dankbare ruiters, een stuk gezelligheid met zowel de ruiters als andere
vrijwiligers en als je wilt koffie. Veel groepen drinken vooraf of achteraf gezamenlijk een kop koffie.

Meer weten of aanmelden: bel naar de manege 0593-332180 of mail info@prinsesmargrietmanege.nl of kom
langs.

ps. Ook voor de zomerkampen zijn vrijwilligers nodig, alleen moet je hiervoor een hele week beschikbaar zijn.
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