16 februari 2018

17 feb
21 feb
26 feb
6 mrt
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21 mrt
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28 mrt
28 mrt
29 mrt
30 mrt
2 apr
13 apr

Open dagvan 11.00-14.00 uur
Boeken en mineralentafel en wolletjes 12.15-13.00 uur
tot en met 2 maart VOORJAARSVAKANTIE
Survivalles voor klas 5 en 6
Ouderpanel
Klusdag en NL-doet dag.9.00-15.00 uur
Ouderavond klas 2, inloop 19.45, start 20.00 uur
Oudergesprekken
Klassenouderoverleg
Oudergesprekken
Ouderavond klas 6, inloop 19.45, start 20.00 uur
MR vergadering
Ouderavond klas 1, inloop 19.45, start 20.00 uur
Toneel klas 3
Palmpasen
Paasviering
Boeken- en mineralentafel en wolletjes 12.15-13.00
uur
Studiedag, alle leerlingen zijn deze dag vrijdag
Goede vrijdag vrije dag
Tweede Paasdag vrije dag
Toneel klas 4

Harry is op maandag en woensdag op de Toermalijn.
Linda (IB) is op maandag en woensdag op school.

We hebben voor IEDEREEN iets te doen, grote, kleine,
zware en/of lichte klussen.
De ouders die zich hebben opgegeven voor de klus- of
tuingroep wordt gevraagd deze datum in ieder geval te
noteren.
Voor een heerlijke lunch en versnapering wordt gezorgd.
We zouden het fijn vinden als we deze dag met een
mooie grote club mensen kunnen zijn om zowel de tuin
als de school weer een frisse boost kunnen geven.
Graag vooraf wel even opgeven zodat we een planning
kunnen maken.
Syl Nekeman: syl23@live.nl (mama Storm & Ferre klas Helge)
Gerlof of Eveline op het secretariaat

Op dinsdag 6 maart gaan klas 5 en 6 naar Havelte voor
een survivalles. Deze les duurt van 10.00 tot 11.00 uur.
Voor deze dag zoeken de klassen 5 en 6 nog ouders die
de kinderen kunnen vervoeren. Graag doorgeven aan de
juf(fen) als u kunt rijden.

Morgen, zaterdag 17 februari, organiseren wij een open
dag voor belangstellende ouders en kinderen. Tijdens
deze dag kunnen zij kennis maken met het
vrijeschoolonderwijs en de school bezichtigen. Er worden
activiteiten georganiseerd en zij kunnen in gesprek met
medewerkers van onze school. Kent u mensen die
geïnteresseerd zijn in onze school wilt u hen dan op de
hoogte brengen van deze open dag.

Op zaterdag 10 mrt doen we mee aan de NL doet dag!
Dit jaar in samenwerking met de (wilde) Bijenwerkdag zie berichtje onderaan dit bericht
Er wordt zowel in de tuin als in school geklust.
In elke klas zijn er wensen en/of nog onafgewerkte
klussen/reparaties.
De kleutertuin wordt aangepakt en ook in deze klassen
zijn er wensen en/of onafgewerkte klussen/reparaties.

Meppel Actief organiseert:
Badmintontoernooi 2018
Op donderdag 1 maart 2018 organiseert sportteam Meppel
Actief in samenwerking met badmintonvereniging de Meppeler
Meppers het badmintontoernooi. Het toernooi wordt gespeeld
in twee categorieën, namelijk jongens/meisjes groep 5/6 en
jongens/meisjes 7/8. Na het succes van vorig jaar wordt er
wederom dit jaar gespeeld in vaste koppels. Geef je op via je
groepsleerkracht.

Kaboutersport groep 1 & 2:
Kinderen uit de groepen 1 & 2 kunnen zich weer inschrijven
voor een nieuw naschools kaboutersport blok. Dit blok start op
maandag 5 maart om 15.45 in gymzaal Ezinge. Het thema van
komend blok is Cowboys en Indianen. Aanmelden kan via:
https://goo.gl/forms/cfvTZ7pAYip1Oodq2.

Lezing over antroposofie en dementie op de
Naoberhoeve

Dieuwke
Helge
Klas 1
Klas 2
Klas 3
Klas 4
Klas 5
Klas 6

Mirza en Marin
Noud en Reza
Senne
Khaleesi
Hugo
Pien
Finn H
Jelle B.
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