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Agenda
6 april
9 april
10 april
11 april (donderdag!)
14 april
16 april
16 april
16-17 april
17 april
17 april
18 april
19 april t/m 3 mei

Oud papier
Praktijk examen verkeer
Schoolreis bovenbouw
PeutersBijeen
Unicefloop / Cascaderun Hoogeveen
Schoolreis middenbouw
Afsluiting project 18.30 uur
Cito eindtoets
Schoolreis onderbouw
Afsluiting project
Studiedag; leerlingen vrij
Meivakantie

Ik speel met water, aarde, lucht en vuur
In de onderbouw hebben de kinderen een watmat over de tuinman gemaakt. Ze hebben daarbij geleerd dat een
tuinman overdag werkt, een overall draagt, alleen of samen kan werken, et cetera.
In de middenbouw hebben de kinderen een verhaal gemaakt over iets in de lucht. Het zijn mooie en grappige verhalen
geworden. Daarnaast hebben de kinderen een verftekening gemaakt passend bij het thema.
In de bovenbouw zijn we in het kader van het project met de bovenbouw naar de champignonkwekerij geweest in
Hoogeveen. Jesca en Veronique hebben hier samen een stukje over geschreven:
Op dinsdag 2 april is de bovenbouw naar de champignonkwekerij geweest in Hoogeveen. De kinderen hebben geleerd
hoe de champignons gekweekt worden. Er waren veel verschillende champignons te zien. Bijvoorbeeld de kastanje
champignon. Van de champignons die werden gekweekt ging 95% naar de Albert Heijn toe. Ook werden de
champignons in Hoogeveen verpakt. Dit gebeurde op een grote lopende band.
Jesca en Veronique

Oud papier
A.s. zaterdag 6 april wordt het oud papier weer opgehaald door onze school. Wilt u het voor 8.30 uur aan de straat
zetten, dan nemen wij het mee! Alvast bedankt.

Unicefloop
Het is de bedoeling dat de deelnemers van de Unicefloop hun envelop met sponsorgeld uiterlijk dinsdag 16 april
inleveren op school. Het Regionaal Comité Unicef Hoogeveen e.o. komt het geld daarna bij school ophalen.

Cameratoezicht
I.v.m. toenemend vandalisme heeft het MFC besloten om rondom het hele gebouw camera's op te hangen.

GVO en HVO
Maandag a.s. is de laatste dag dat de briefjes voor GVO en HVO, voor het schooljaar 2019-2020, ingeleverd kunnen
worden.

Grote rekendag
Woensdag stond de hele dag in het teken van rekenen. OBS Tiendeveen, de andere school van juf Ina, kwam deze
ochtend bij ons om samen aan de rekenactiviteiten deel te nemen. De start was een modeshow van de leerlingen van
groep 8. De kinderen hadden te grote en te kleine kledingstukken aan. In alle groepen stond het thema verhoudingen
centraal. Het was een gezellige, geslaagde en leerzame dag.

Afsluiting project
Dinsdag 16 april willen we het huidige project "ik speel met water, aarde, lucht en vuur" gezamenlijk met u afsluiten.
Van 18.30 tot 19.00 uur verwachten we u dan samen met uw kind(eren) op school.

Afscheid juf Hilde
Woensdag 17 april zal de laatste werkdag van juf Hilde bij ons op school zijn. Vanaf 14.30 tot 15.00 is er voor iedereen
de mogelijkheid om afscheid van haar te komen nemen.
Omdat juf Hilde ook graag afscheid wil nemen van de kinderen, mogen de kinderen van de onderbouw op dinsdag 16
april verkleed op school komen. Ze hoeven deze dag alleen brood en drinken voor tussen de middag mee te nemen.

Weerbaarheidstraining bovenbouw
Donderdag 4 april
De trainers zijn juf Alinda en juf Bartsje. We zijn de les begonnen met de volgende opdracht: Er lagen kaartjes op de
grond, toen mocht je een kaart kiezen, daarvoor moest je je fantasie gebruiken om te zien bij wie je matcht. Daarna
moesten we een vierkant vormen, moesten we kruipen, lopen en rennend naar de overkant, maar je mocht niemand
aanraken. Ze hadden een kussen mee, je moest je handen boven je hoofd doen en Alinda ging ons met het boxkussen
op je handen slaan. Wat we hebben geleerd is dat we met de klas geduld moet hebben, we zijn aardiger voor elkaar en
steunen elkaar.
Geschreven door: Jesca en Jesslyn

PeutersBijeen April
In de maand april wordt PeutersBijeen verzet van woensdag 17 april naar donderdag 11 april. De tijd blijft ongewijzigd,
van 14.30 tot 15.30 uur.

Kleedkamer
In één van de kleedkamers is schimmel geconstateerd. Er is inmiddels contact geweest met de GGD. Zij hebben
aangegeven dat dit niet heel schadelijk is voor de gezondheid aangezien de kinderen zich maar kort in deze ruimte
bevinden. Marja Nijwening is er mee bezig en we hopen dat het snel verholpen zal worden.

De champignonkwekerij
Op dinsdag 2 april is de bovenbouw naar de champignonkwekerij geweest in Hoogeveen. De kinderen hebben geleerd
hoe de champignons gekweekt worden. Er waren veel verschillende champignons te zien. Bijvoorbeeld de
kastanjechampignon. Van de champignons die werden gekweekt ging 95% naar de Albert Heijn toe. Ook werden de
champignons in Hoogeveen verpakt.
Geschreven door Jesca en Veronique

We wensen u een prettig weekend!
Het team
OBS De Driesprong is onderdeel van Bijeen - Stichting openbaar primair onderwijs Hoogeveen

