
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Uitgave 13 – 3 april 2018

Nieuwe leerlingen 
We verwelkomen Evi in de aanvangsgroep. 
We wensen je een fijne tijd bij ons op school. 

 

 

 
 
 
 
Schoolvoetbaltoernooi 
Vrijdag 30 maart hebben onze leerlingen weer 
meegedaan aan het schoolvoetbaltoernooi. 
De dag begon regenachtig en er stonden 
direct krakers op het programma. De meiden 
begonnen hun eerste wedstrijd tegen obs de 
Lisdodde. Het team vocht voor elke meter 
maar na een spannend duel werd er helaas 
verloren. In de volgende wedstrijd herpakte 
het team zich sterk tegen obs Angelslo en 
wonnen overtuigend met prachtige 
doelpunten. In de laatste wedstrijd bleek de 
grote favoriet van het toernooi, de 
Henricusschool, een maatje te groot. In het 
begin van de wedstrijd ging het behoorlijk 
gelijk op maar uiteindelijk lieten de 
tegenstanders hun kwaliteiten zien en 
wonnen overtuigend van onze dames.    

 

 

 

 

  

 

Voor de mannen stond als eerst de wedstrijd 
tegen de Kristalla op het programma. Het 
werd een serieuze slag ter titanen met kansen 
over en weer. De ploegen waren zeer aan 
elkaar gewaagd en uiteindelijk werd er terecht 
gelijk gespeeld. De tweede wedstrijd tegen de 
Brug ging helaas verloren.  Mede door prima 
keeperswerk van onze doelman hielden ze 
lang stand. Helaas bleek aan het eind van de 
wedstrijd de tegenstander toch te sterk voor 
onze mannen. De laatste wedstrijd, werd in de 
zon, winnend afgesloten tegen obs het 
Eenspan. Een echte teamprestatie.  

 

 
 
 
 
 
 
 
Wereldtijd 
Tijdens Wereldtijd heeft groep 7 een aantal 
weken gewerkt over de tijd van Willem van 
Oranje. De opdracht was om een spel te 
maken waar de spelers iets van konden leren.  
Met veel enthousiasme ontstonden 
verschillende spellen zoals een soort 
ganzenbordspel, Mens-erger-je niet, 
memory’s, Monopoly en 30-seconds. Er was 
zelfs een speurtocht voor de hele klas met een 
echte schat aan het eind! Op de website staat 
een fotoalbum. 

   



 

 

 

  

 

 

 

 

 

!JES Het Brugproject 
Het meemaken van een scheiding roept bij 
veel ouders vragen op over de omgang met en 
opvoeding van hun kinderen. Voor kinderen  
betekent een scheiding dat ze plotseling te 
maken krijgen met veel en grote 
veranderingen, die ook nog eens sterke 
emoties oproepen. 
Een nieuwe vorm van hulp binnen Sedna is 
!JES Het Brugproject. !JES staat voor Jij en 
Scheiden. !JES Het Brugproject is een 
preventieve groepstraining voor kind en 
ouders en heeft als doel de ontwikkeling van 
kinderen na een scheiding zo goed mogelijk te 
laten verlopen ondanks het meemaken van 
deze ingrijpende gebeurtenis. Het contact met 
beide ouders neemt een centrale plaats in. De 
training is geschikt voor kinderen van 8-12 jaar 
en  bestaat uit 7 bijeenkomsten voor kinderen 
en 3 bijeenkomsten voor ouders. 

Sedna start half april met !JES Het Brugproject 
in Emmen Oost. De eerste ouderbijeenkomst 
vindt plaats op donderdagavond 19 april. De 
eerste training voor kinderen is op 
dinsdagmiddag 24 april, deze zal worden 
gegeven in Emmerhout of Angelslo. 

Mocht u nog vragen hebben over !JES Het 
Brugproject of wilt u zich aanmelden, dan kunt 
u contact met ons opnemen. 

Linda Stroeve 

l.stroeve@welzijngroepsedna.nl 

06-30904468 

Wianne Postema 
w.postema@welzijngroepsedna.nl 

06-51180620 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliotheek 
De bibliotheek organiseert op zaterdag 7 april 
een workshop Striptekenen voor iedereen 
vanaf 8 jaar en op 4 en 18 april weer 
programmeerworkshops voor kinderen van 8-
14 jaar. De volledige informatie staat in 
bijlagen bij deze Kubuzz. 
 

 
Agenda 

April 

3 Groep 7 en 7A Gevangenismuseum 
MR vergadering 
Oud papier 

4 Atelier Abel groep 4 

5 Theoretisch verkeersexamen groep 7/7A 
GMR vergadering 

6 Atelier Abel groep 3 

9 Fietsenkeuring groep 7 en 7A 
Jeugdverpleegkundige (’s ochtends aanwezig) 

11 Vrije dag i.v.m. studiedag team 

13 Atelier Abel groep 3A 

17 Cito-eindtoets groep 8 

18 Cito-eindtoets groep 8 
Atelier Abel groep 3B/4B 

19 Cito-eindtoets groep 8 

20 Koningsspelen 

23 Spreekuur jeugdarts (hele dag aanwezig) 

27 Koningsdag, vrij 

30 Mei vakantie t/m 13 mei 

Mei 

13 Moederdag 

14 Weer naar school 
Jeugdverpleegkundige (’s ochtends aanwezig) 

15 Praktisch verkeersexamen groep 7/7A 

18 Leerlingenraad 

21 2e Pinksterdag, vrij 

28 Spreekuur jeugdarts v.a. 13.00 uur 

29 OR vergadering 19.30 uur 
MR vergadering 

30 Atelier Abel groep 4A 

 

http://www.bibliotheekemmen.nl/
mailto:l.stroeve@welzijngroepsedna.nl
mailto:w.postema@welzijngroepsedna.nl

