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Kerstdiner was weer top prestatie:
Voorleeswedstrijd in Bellingwolde:
Ook aan het eind van vorig jaar, was het weer een
culinair hoogstandje tijdens het kerstdiner. In iets
andere vorm hebben we enorm genoten van alle
gerechten die door ouders en kinderen werden
gemaakt. Iedereen had zich enorm ingespannen om er
iets smakelijks van te maken en dat is zeker gelukt.

Onze toplezeres Anna Mare heeft de eer van onze
school hoog gehouden in Bellingwolde. Ze heeft daar
de derde plaats veroverd en het scheelde niet veel of
een hogere score was mogelijk geweest. Goed gedaan
en van harte gefeliciteerd met dit resultaat.

Een woord van dank aan het adres van de
OUDERRAAD en alle koks aan het thuisfront, want
alles werd weer in perfecte banen geleid.

Voetbalwedstrijden in de zaal De Meet.

Ook het voorleesontbijt moet hierbij worden
genoemd ….het blijft een gezellig en goed verzorgd
evenement.

Cito’s en rapporten en VO……. gr. 7/8
In januari hebben we de traditionele toets periode
weer gehad en daarop volgend de oudergesprekken
waarbij dit keer wederom de lln. waren uitgenodigd.
Alle resultaten zijn besproken en we hebben waar
nodig afspraken gemaakt voor de tweede helft van
het jaar.
Voor groep 8 was het helemaal bijzonder, want we
hebben met elkaar gekeken naar de Plaatsingswijzer
en de mogelijkheden die daaruit rolden voor het
Voortgezet Onderwijs. Altijd weer spannend maar de
eerste insteek blijft altijd…..”welk VO jasje past het
best bij mij”….

Onze superteams van groep 5/6 en 7/8 hebben zich
goed geweerd tijdens de zaalvoetbalwedstrijden. Het
ging zelfs zo goed dat een van de teams van groep 7/8
zich plaatste voor de finale. Bij het ter perse gaan van
deze nieuwsbrief is nog niet bekend wat de uitslag van
deze finale is, maar dat gaan we ongetwijfeld nog
horen. Ze maken in ieder geval goede kans.

Gym van meester Jan
Tja.. dat loopt nu ten einde, want meester Jan gaat
het stokje overdragen aan onze gymjuf Marloes. Zij
heeft na haar zwangerschapsverlof de draad weer
opgepakt en zal de gymlessen weer voor haar
rekening nemen.
Meester Jan….BEDANKT en veel succes in de
toekomst. Wie weet zien we je nog eens terug op een
sportevenement. Het was erg leuk met jou.

Theater maken in de Klinker:
13 Maart gaan we theater maken in de Klinker in
Winschoten. Daaraan voorafgaand zullen we in de klas
theatertechnieken gaan bekijken en oefenen. Kortom,
dat wordt spannend en we zijn benieuwd wat we
samen op het toneel gaan zetten. Dit alles gaat onder
leiding van een theatergezelschap dat ons
“meeneemt” op het toneel. Zij hebben ook online
oefeningen voor ons klaargezet zodat we goed
voorbereid de planken op gaan.
Hiervoor hebben we ook VERVOER nodig dus u kunt
binnenkort een verzoek krijgen om te rijden. Het gaat
om dinsdag 13 maart in de ochtend.

Techniektoernooi :
U hebt al bericht gehad van meester Gerrit over het
techniektoernooi waar we als groep 7/8 aan mee gaan
doen. De opdracht is stevig maar met uw hulp gaan
we dat zeker redden. Helaas heeft zich tot nu toe nog
niemand opgegeven.

Donar geeft basketbal Clinic
Ja ja…. ook daar doen we aan mee….het houdt niet op.
Vorig jaar met FC groningen en nu dus Donar. Er
zullen nog meer acties volgen waarbij Donar
betrokken is, maar daarover later meer.

Spreekbeurten in de groep:
Ook dit jaar weer gaan we allemaal een
spreekbeurt/presentatie geven voor onze “collega
studenten”.
Er is een indeling gemaakt en de kinderen hebben zelf
een keuze kunnen maken qua onderwerp en moment
van presenteren. We hebben al een aantal gehad en
daar waren we erg blij mee. Het is nu, maar zeker
voor later van groot belang dat men zich kan
presenteren en een goed verhaal kan houden voor
een groep. Spannend en met een beetje zenuwen
maar wel heel trots op jezelf als het allemaal is gelukt.
De onderwerpen die we tot nu toe hebben gehoord
waren erg interessant.

Wybelsum
De school uit Wybelsum komt bij ons op bezoek.
Onlangs zijn er weer brieven weg gegaan en er is een
datum gepland voor hun bezoek aan Blijham. Op dit
moment wordt er aan een programma gewerkt. Hun
bezoek staat gepland op vrijdag 22 juni.

