
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Uitgave 15 – 18 mei 2018

Nieuwe leerlingen 
We verwelkomen Marit in groep 7, Mats in 
groep 3a, Sven in groep 1b,  Jesper, Dylano, 
Ilse, Aron en Mohamed in de aanvangsgroep.  
We wensen jullie een fijne tijd bij ons op 
school. 

 

Atletiekdag groep 5 t/m 8 dinsdag 22 mei 
Op dinsdag 22 mei is de jaarlijkse atletiekdag 
voor groep 5 t/m 8 verzorgd door 
atletiekvereniging “de Sperwers”.  
De leerlingen moeten die dag voor een aantal 
zaken zorgen: 

- Sportkleding en sportschoenen aan 
(geen voetbalschoenen, dus zonder 
noppen) 
Niet alleen een korte broek en T-shirt 
maar ook een trainingspak of een 
lange broek en trui. We hebben geen 
tijd om daar om te kleden dus zorg 
ervoor dat je je kleren al aan hebt. 

- Kom op de fiets, we fietsen 
gezamenlijk naar de Meerdijk. 

- Eten en drinken mee. 

- Neem je spullen mee in een rugzak; 
geen schoudertas of plastic tas i.v.m. 
de veiligheid ti1jdens het fietsen. 

 

 
 

Klimaat Kindcentrum 
Omdat er verschillende vragen waren over het 
binnenklimaat, zijn er voor de vakantie  
(26 april) controle metingen gedaan.  
De toe- en afvoer van lucht is gecontroleerd 
en bijgesteld in de meivakantie. Het klimaat in 
het Kindcentrum wordt de komende tijd extra 
gemonitord. 

 

 

 

Luizencontrole 
Afgelopen maandag hebben wij weer een 

luizencontrole gehouden op onze school.  
In diverse klassen zijn luizen en/of neten 

aangetroffen. Wij willen u vragen uw 
kind(eren) thuis ook te controleren.  

Luizen en/of neten zijn te behandelen met een 

lotion en zijn te verwijderen door het haar 

veelvuldig te kammen met een luizenkam.  

De luizenmoeders  

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Korfbal 
Deze week vond het korfbaltoernooi weer 
plaats voor de groepen 3/4 en 5/6.  
Op maandag hebben zes teams van groep 3/4 
gespeeld onder een stralende zon. Er werd 
heel sportief gespeeld. Er werden wedstrijden 
gewonnen en verloren. 
Op dinsdag hebben 5 teams van groep 5/6 
gespeeld. Ook op deze avond werd er weer 
heel goed gespeeld met veel spannende 
momenten. Van de vijf teams die 
meespeelden zijn 2 teams tweede geworden 
van de poule, en 1 team zelfs eerste! 
Dit team mocht donderdagavond de finales 
spelen. In de poulefase is dit team eerste 
geworden.  
Ons team speelde geweldig! Ze zijn 
uiteindelijk tweede geworden op het 
toernooi. Super! Met dit resultaat mogen de 
kinderen door naar de finale van Drenthe en 
Groningen.  
De finale zal plaatsvinden op 9 juni. Lijkt het u 
leuk om de kinderen aan te moedigen dan 
bent u van harte welkom op het korfbalveld in 
Assen.  
(Van elk team is een foto gemaakt. De 
kinderen krijgen deze foto over twee weken.) 
En natuurlijk willen wij de ouders bedanken 
voor de goede/enthousiaste begeleiding van 
onze teams. 

De Korfbalcommissie 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wereldtijdnieuws 
Deze keer een berichtje vanuit de 
Wereldtijdkeuzeklas Atelier bovenbouw.  
De weken voor de meivakantie hebben de 
kinderen o.a. kunnen werken aan een 
opdracht waardoor ze ervaring konden 
opdoen met ‘overlap’. Het thema was: 
paraplu’s. Soms was het een hele stap om tot 
overlappende paraplu’s te komen. Prachtige 
creaties zijn er gemaakt. Op dit moment wordt 
er, naast nieuwe onderdelen in het Atelier, 
nog gewerkt aan een groepswerk op canvas: 
‘Paraplu’s. 

                                         
 
 
 
Verkeersexamen groep 7 
Alle kinderen van groep 7 en 7A zijn geslaagd 

voor het theoretisch – en praktisch 
verkeersexamen VVN! Goede gedaan jongens 

en meisjes! 

Kledingactie 
Vandaag krijgen de kinderen een plastic zak 
mee voor de inzameling van kleding/textiel  
(u mag ook een andere plastic zak gebruiken) 
De kledingzakken kunnen ingeleverd worden 
op de volgende data; 
Dinsdag 22 mei en Woensdag 23 mei   
U kunt de kledingzakken inleveren op school. 
Donderdagochtend 24 mei zullen de zakken 
opgehaald worden. 
We hopen dat iedereen ons weer net zo goed 
wil helpen als vorig schooljaar.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliotheek 
De bibliotheek organiseert op zaterdag 12 
mei  workshops  programmeren met  Blue Bot 
voor kinderen van 8-11 jaar. In de bijlage bij 
deze Kubuzz vindt u een flyer met de 
informatie over deze workshop. 

 

 
 

Agenda 

Mei 

18 Leerlingenraad 

21 2e Pinksterdag, vrij 

22 Atletiekdag groep 5 t/m 8 
Kledingzakken inleveren 

23 Kledingzakken inleveren 

28 Spreekuur jeugdarts v.a. 13.00 uur 

29 OR vergadering 19.30 uur 
MR vergadering 

30 Atelier Abel groep 4A 

 

Juni 

5 Oud papier 

7 GMR vergadering 

11 Jeugdverpleegkundige ’s ochtends 
aanwezig 

16 Drum spektakel in het Winkelcentrum 
Emmerhout 13.00 – 16.00 uur 

17 Vaderdag 

18 Schoolfotograaf 

22 Schoolfotograaf 

25 Spreekuur jeugdarts v.a. 13.00 uur 

26 Deze week schoolreizen groep 1 t/m 7 

29 Leerlingenraad 

 

 

http://www.bibliotheekemmen.nl/

