
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Uitgave 17 – 8 april 2019 

Keuzeklas Atelier 
Bij keuzeklas Atelier kun je veel verschillende 
dingen doen zoals: weven, borduren, verven, 
tekenen, knutselen en nog veel meer om op te 
noemen. Het is er gezellig, leuk en creatief.  
Als je iets over kunst wil leren moet je hier 
zijn. En de rest moet je zelf wel eens beleven 
al je daar bent.  
In de herfst hebben we bomen geschilderd.  
Momenteel zijn we bezig met de schilder Keith 
Haring. Hij maakt schilderijen en beelden van 
simpele vormen. Zo maakt hij mensfiguren 
zonder detail.  
Dit was leuk om te doen. Je moest er ook aan 
denken dat je na het schilderen overal een 
zwarte lijn eromheen zet.  

Geschreven door: 
 Magda en Marilyn uit groep 6A. 

 

 

 

Afsluiting Leesvirusproject 
De groepen 6 hebben meegedaan aan het 
project: ”Leesvirus”. Donderdag 11 april wordt 
het Leesvirusproject feestelijk afgesloten.  
De leerlingen van de groepen 6 beginnen om 
10.00 uur met een spel buiten op het plein 
waar ze hun kennis van de 10 gelezen boeken 
kunnen laten horen. Vervolgens mogen de 
kinderen in de hal en in het speellokaal 
meedoen aan de boekspellen die door de 
jeugdbibliothecarissen van bibliotheek Emmen 
bedacht zijn. Afgesloten wordt met de 
bekendmaking van de winnaar van de 
leesvirusquiz. Voor wie er meer over wil lezen, 
kijk op: www.leesvirus.nl (gemeente Emmen). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Koningsspelen 
Vrijdag 12 april zijn de Koningsspelen. 
We starten de dag met een Koningsontbijt. 
Wilt u donderdag  uw kind(eren) een bord, 
beker en bestek meegeven? 
De kinderen moeten, net als anders, fruit en 
drinken meenemen voor de ochtendpauze en 
brood en drinken voor tussen de middag. 
Tevens is sportieve kleding, waar uw kind zich 
goed in kan bewegen, prettig om aan te 
hebben deze dag. Helemaal leuk als het ook 
nog in het oranje is! Naast het ontbijt worden 
er op deze dag verschillende sport-, spel-, en 
dansactiviteiten georganiseerd.  
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 
 
April 

8 Jeugdverpleegkundige 09.00 – 12.00 uur 

11 Afsluiting Leesvirusproject groepen 6 

12 Koningsontbijt en Koningsspelen 

15 Groep 7 fietskeuring 
16 CITO eindtoets groep 8 

17 CITO eindtoets groep 8 
Atelier Abel groep 3 

18 Paasfeest 

19 Goede vrijdag 
Schoolvoetbaltoernooi groep 7/8 

22 Meivakantie t/m 5 mei 

 

Mei 

6 Weer naar school! 
Jeugdarts 09.00 – 12.00 uur 

7 Oud papier 

10 Leerlingenraad 

16 Jeugdverpleegkundige 09.00 – 15.00 uur 
21 Groep 7 praktisch verkeersexamen 

30  Hemelvaart, vrije dag 

31 Vrije dag 

 


