't Driesprongetje
Nieuwsbrief 25 januari 2019

Agenda
23 januari t/m 1 febr.
5 februari
15 februari
15 februari
18 t/m 22 februari

Nationale voorleesdagen
Studiedag; leerlingen vrij
Speelgoeddag
8.30 uur afsluiting thema
Voorjaarsvakantie

We gaan terug in de tijd
In de onderbouw hebben alle kinderen een elfje gemaakt, dit is een gedichtje van 11 woorden. Verder hebben de
kinderen een beschuit met muisjes geknutseld en in het eigen woordjesschrift heeft iedereen een tekening met
bijpassende tekst gemaakt. Daarnaast hebben we het werk van Mondriaan bekeken en hebben alle kinderen 'een eigen
Mondriaan' gemaakt.
In de middenbouw hebben we het gehad over een kunstenaar van vroeger: Keith Haring. Dit paste ook nog eens mooi
bij een lopend project op school: de Kunstweken. We hebben kunst van Keith Haring bekeken en besproken wat er
bijzonder aan was. En dan vooral dat hij in een andere tijd leefde dan wij nu doen. Daarna zijn we zelf aan het werk
gegaan met onze eigen kunstwerken. De kinderen krijgen hier informatie over mee. U kunt namelijk binnenkort zelf
online de kunstwerken bekijken en/ of er wat van bestellen. De kunstenaars in deze groep hebben al goed hun best
gedaan.
In de bovenbouw hebben alle kinderen een gedicht gemaakt in het kader van de gedichtenwedstrijd waar we aan mee
doen. Verder zijn de kinderen begonnen met hun eigen kunstwerk van Picasso.

Schaatspret
Vanochtend hebben we met
z'n allen geschaatst in Nieuw-Moscou.
Wat een pret! De kinderen konden er geen genoeg van
krijgen.
We bedanken alle ouders die mee zijn geweest hierbij
nogmaals voor het vervoer, aan en uit doen van de
schaatsen, aanmoediging et cetera. Bedankt!

Jarig
In de maand februari is Iris jarig. Iris, alvast van harte gefeliciteerd en een gezellige dag gewenst!

Afsluiting thema
Zoals eerder dit schooljaar willen wij weer een thema samen met u en de kinderen afsluiten. Hierbij zullen de groepen
weer presenteren wat zij hebben gedaan en/of hebben gemaakt tijdens dit thema. U bent welkom op vrijdag 15
februari om 8:30 uur. Het zal ongeveer een half uurtje duren. Hopelijk tot dan!

Voorleesdagen
Afgelopen week kregen we bezoek in de onderbouw van Marja Nijwening. In het kader van de Nationale Voorleesdagen
kwamen ze groep 1 t/m 3 voorlezen uit het prentenboek: 'Hé, wie zit er op de wc?' De kinderen hebben erg genoten
van het leuke verhaal!

Open avond vo-scholen
Op maandag 28 januari 2019 is er weer een open avond van beide vo-scholen in Hoogeveen. Alle leerlingen uit groep 7
en 8 en hun ouders en/of verzorgers zijn tijdens de open avond tussen 19.00 en 21.30 uur van harte welkom.
Na de open avonden organiseren beide scholen een middag waarop leerlingen lessen en activiteiten kunnen volgen. Zo
kunnen de leerlingen alvast kennismaken met het brugklasleven.
•

RSG Wolfsbos: Wolfsbos Live op woensdagmiddag 6 februari 2019 vanaf 12.00 uur
(locatie Harm Smeenge en locatie Groene Driehoek)

•

Roelof van Echten College: Open lesmiddag op woensdagmiddag 13 februari 2019 vanaf 13.30 uur
(locatie Voltastraat en locatie Bentinckspark)

Jeugdcross recreatiegebied Schoonhoven
Op zondag 27 januari vindt er een hardloopcross plaats in recreatiegebied Schoonhoven te Hollandscheveld. De
jeugdcross is een hardloopwedstrijd waarbij je in de bosrijke omgeving een uitdagend en onverhard parcours loopt van
500 m, 1 km of 2 km. De organisatie is in handen van Sportief Hoogeveen en de Snelle Rakkers. Je kunt je gratis
aanmelden voor de volgende afstanden.
11.00 uur - jeugd t/m 9 jaar, 500 m
11.15 uur - 10 t/m 12 jaar, 1 km
11.30 uur - 13 t/m 15 jaar, 2 km
Elke deelnemer krijgt een medaille. De snelste jongens en meiden per afstand krijgen er natuurlijk een in de kleuren,
goud, zilver of brons.
Je kunt je in het paviljoen vanaf een uur voor de wedstrijd inschrijven voor de wedstrijd. Handiger is om je van tevoren
online in te schrijven. Dit kan via www.ambtenarencross.nl
De sluiting van de inschrijving is 15 minuten voor de aanvang van de te lopen afstand.

Waterpolotoernooi basisscholen
In maart organiseert Zwem- en poloclub Hoogeveen i.s.m. Sportief Hoogeveen een waterpolotoernooi voor de groepen
5 t/m 8 van de basisscholen in de gemeenten Hoogeveen en De Wolden. Waterpolo is een leuke en dynamische
teamsport die, de naam zegt het al, in het water wordt gespeeld. Aangezien er veel gezwommen moet worden, moeten
de deelnemers aan het toernooi wel beschikken over een A- en B-zwemdiploma. Dat is de enige voorwaarde, verder
kan ieder kind meedoen! Het toernooi zal plaatsvinden op twee zaterdagen. De groepen 5/6 strijden op zaterdag 2
maart in De Dolfijn voor de overwinning. De groepen 7/8 mogen op 9 maart laten zien wat zij kunnen.
De teams bestaan uit minimaal 5 en maximaal 7 spelers, er wordt gespeeld met gemengde teams (jongens én
meisjes). Binnenkort ontvangt de school meer informatie. Deelname is gratis! Opgeven kan t/m vrijdag 15 februari via
www.actiefjonghoogeveen.nl. Er is plaats voor maximaal 8 teams per dag, de teams worden op volgorde van ontvangst
ingedeeld dus snel inschrijven is verstandig! Nog vragen? Neem dan even contact op via onderstaand e-mailadres. We
hopen op veel deelnemende teams, spannende wedstrijden en vooral heel veel plezier!
Namens ZPC Hoogeveen en Sportief Hoogeveen
Meer informatie:
Saskia Nieborg, ZPC Hoogeveen
scholentoernooi@zpchoogeveen.nl

We wensen u een prettig weekend!
Het team
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