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Nieuwsbrief nr.5
Met het verschijnen van deze laatste
nieuwsbrief is er weer bijna een
schooljaar afgesloten en gaan we een
warme laatste schooldag tegemoet.
We wensen u alvast een hele fijne
vakantie en veel leesplezier.
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Winschoter
Schooltheater
Op 12 april jl. bezochten we de
voorstelling Oma's Kolder Zolder in
De Klinker. Deze voorstelling,
gemaakt en gespeeld door o.a.
leerkrachten, zat boordevol humor,
spanning, muziek en hilariteit.
Ontzettend trots zijn we op meester
Johan, die de muzikale begeleiding
voor zijn rekening nam.

Erfgoedles
Op 18 april jl. kregen we bezoek
van een erfgoedmeester die ons
meenam terug in de tijd. Met De
groeten van Klaasje maakten de
kinderen kennis met het Blijham
van vroeger. Aan de hand van een
PowerPoint werd het verhaal van
Klaasje, een meisje dat ongeveer
honderd jaar geleden leefde,
verteld. De kinderen bekeken o.a.
historische foto's van straten van
hun omgeving.

Koningsspelen
Ook
dit
jaar
waren
de
Koningsspelen een groot succes.
Na het Koningsontbijt, verzorgd
door de OR, vertrok een lange
stoet richting sportpark. Tijdens
diverse
rondes
werden
verschillende sporten beoefend.
Dankzij de goede organisatie en
het prachtige weer was het een
geslaagde dag.

Moeder- en Vaderdag
De knutsellessen in de maanden
mei en juni werden voor een groot
deel gevuld met het knutselen voor
Moeder- en Vaderdag. Langs deze
weg een groot compliment voor juf
Diana voor het treffen van alle
voorbereidingen.
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Vakantielezen
Onlangs
hebben
we
het
leesbevorderingsproject
Vakantielezen afgesloten in de
bibliotheek. Naast enthousiaste
kinderen mochten we ook een aantal
geïnteresseerde ouders begroeten.
Om het huidige leesniveau te blijven
vasthouden en terugval in het lezen
te voorkomen adviseren we om in de
vakantie wel te blijven lezen.
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Avondvierdaagse
In de week van 29 mei t/m 1 juni nam
onze
school
deel
aan
de
avondvierdaagse in Vlagtwedde. De
warmte zorgde voor onbestendig
weer waardoor er niet op alle avonden
gelopen kon worden. De avonden dat
er wel gelopen werd, waren erg
gezellig en verliepen probleemloos.
Onze speciale dank gaat uit naar de
OR voor de fantastische organisatie.

Muziekles
Op 15 mei jl. bracht docent
accordeon Harry Dijkstra onze groep
een bezoek. Met het programma Wat
zit er in de koffer? maakten de
leerlingen op een interactieve manier
kennis met de accordeon.

Judolessen
De
wekenlange
judotrainingen
werden vorige week afgesloten met
een heus judotoernooi. In onderlinge
wedstrijdjes werd er door de kinderen
fanatiek gestreden. Uiteindelijk werd
iedereen beloond met een prachtige
medaille.

Geheim van de
schatkist

Afscheidsmusical
groep 8
Na vier digibordlessen in de klas ging
groep 3&4 op 31 mei jl. naar de
voorstelling Het geheim van de
schatkist.
Deze
interactieve
voorstelling vormde de afsluiting van
een lessencyclus over het reilen en
zeilen in een theater. Erg leuk en
leerzaam!

Speciaal voor de leerlingen van
groep 3 t/m 6 trad groep 7&8 op in De
Blanckenborg. Heel knap gedaan!
De OR trakteerde de kinderen na
afloop op een hapje en een drankje.
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Schoolreis
Dinsdag 3 juli jl. was het dan eindelijk
zover:
de
schoolreis
naar
Lauwersoog. Met achter het stuur de
leukste buschauffeur van Blijham
vertrokken we richting het uiterste
noorden van onze provincie. Na een
plaspauze arriveerden we op de
afgesproken tijd op de parkeerplaats,
waar onze gids Anna al op ons stond
te wachten. Zij bracht ons eerst naar
de haven, waar we op de steiger
gingen vissen op vooral krabben.
Vervolgens werden er garnalen
gepeld en geproefd. Daarna bracht
de bus ons naar de dijk waar we
gingen korren. Ook hier was er een
grote vangst: naast krabben werden
er
ook
verschillende
visjes
gevangen. Tussen de middag
werden er heerlijke frietjes gegeten
en werden we getrakteerd op een
ijsje. Als laatste onderdeel gingen we
hybiën in een ondiepe zijarm van het
Lauwersmeer. Na afscheid genomen
te hebben van onze gids, gingen we
op huis aan en kunnen we
terugkijken op een zeer geslaagde
schoolreis.
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Afscheid Deylano en
Damiën

Wist u dat………

Deze week nemen we afscheid van
Deylano (groep 3) en Damiën (groep
4). Zij zullen na de zomervakantie
niet terugkeren op onze school. We
gaan jullie missen en wensen jullie
heel veel plezier op de nieuwe
school!

•
•
•

Laatste schooldag

•
•

Aanstaande
vrijdag
zal
het
schooljaar
feestelijk
worden
afgesloten met een spectaculaire
ochtend vol muziek, dans en sport.
Ondanks dat het een warme dag lijkt
te worden, kijken we er erg naar uit.
Denkt u aan het insmeren?

•

We u willen bedanken voor
de fijne rapportgesprekken?
Wij ook heel erg trots op uw
kind(eren) zijn?
We veel complimenten
krijgen over hoe onze
kinderen zich gedragen
tijdens b.v. gastlessen of
theaterbezoek?
We deze kanjers ontzettend
gaan missen?
We iedereen een hele fijne
vakantie wensen?
We u graag in september
weer zien?

Bedankt!
Langs deze weg bedanken we alle
ouders die ons het afgelopen
schooljaar, op welke wijze dan ook,
hebben ondersteund tijdens diverse
activiteiten.
Wij
vinden
het
fantastisch wat u als ouder allemaal
voor onze school betekent!

Vriendelijke groeten
juf
Mieke,
juf Sylvia, juf Karin en juf
Diana

We zitten ook
op het web!

http://www.obs-dewiekslag.nl/

