23 februari 2018

26 feb
5 mrt
6 mrt
7 mrt
7 mrt
10 mrt
14 mrt
15 mrt
16 mrt
19 mrt
20 mrt
21 mrt
22 mrt
23 mrt
28 mrt
28 mrt
29 mrt
30 mrt
2 apr
13 apr

tot en met 2 maart VOORJAARSVAKANTIE
en 6 maart inschrijven oudergesprekken gezinnen met
meer dan 1 kind op school
Survivalles voor klas 5 en 6
inschrijven oudergesprekken overige ouders
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
Palmpasen
Paasviering
Boeken- en mineralentafel, wolletjes en honing 12.1513.00 uur
Studiedag, alle leerlingen zijn deze dag vrij
Goede vrijdag vrije dag
Tweede Paasdag vrije dag
Toneel klas 4

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

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

Op 15 en 19 maart zijn de oudergesprekken. In de week
na de voorjaarsvakantie hangen in de hal lijsten waarop
ouders kunnen intekenen. Op maandag en dinsdag eerst
de ouders met meer dan 1 kind, daarna de overige
ouders.

Op dinsdag 6 maart gaan klas 5 en 6 naar Havelte voor
een survivalles. Deze les duurt van 10.00 tot 11.00 uur.
De klassen 5 en 6 vertrekken om 9.30 uur van school.

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.
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.

:
Het werk op het land
We gingen met klas 3 op excursie naar het rietland. Toen
we daar waren werden we in groepen verdeelt. Eén
groep ging naar de eendenkooi en de andere groep,
waar ik in zat, ging met de boot. We moesten door het ijs.
De mannen waren al heel vroeg met de boot gaan varen,
zodat het ijs een beetje brak. We gingen riet kammen.
Het ruigte, de viezigheid die aan de onderkant van het
riet zit, staken we in brand. Het brandde te ver. We
stampten het uit. We aten brood en dronken warme
chocolademelk. Na de chocolademelk ging mijn groepje
naar de eendenkooi. Eén van de mannen legde uit hoe

de eendenkooi werkt. Daarna gingen we weer naar
school terug.
Silke Felix
Op pad naar het riet
Er waren 2 groepjes. De ene groep ging naar de
eendenkooi en de andere groep ging naar het riet. Ik zat
in de groep die naar de eendenkooi ging. De kooiker had
2 honden. Je mocht de honden niet aaien, want ze
moesten op de kooiker gericht zijn. Nadat hij had verteld
kregen we een rondleiding door de kooi. Toen we van de
eendenkooi kwamen gingen we eten en kregen we
chocolademelk en een koekje. Toen moesten we aan het
werk, rietkammen. We mochten zien hoe je riet met een
machine snijdt en hoe een machine het riet kamt. Al het
ruigte gooiden we op het vuur. Het vuur was heel hoog,
maar het kwam op de grond en toen moesten we het
uitstampen. Wij gingen met de boot terug.
Cleo Oosting

Op de BSO spelen we veel met materiaal dat misschien
in eerste instantie geen speelgoed lijkt maar waar
fantastisch mee gebouwd kan worden.

Ook op het KDV doen de peuters dat graag. Een kasteel
van eierdozen bouwen, wie wil dat nou niet?

Meppel Actief organiseert:
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.
Knotshockeytoernooi

Wij heten Thijl Bos van harte welkom in de kleuterklas
van juf Helge en juf Jacquolien

Meppel actief organiseert op woensdagmiddag 11 april een
knotshockeytoernooi voor de groepen 3 en 4 (klas 1 en 2) van
het basisonderwijs. Dit toernooi vindt plaats bij de Meppeler
Hockey Vereniging op het sportpark Koedijkslanden.De teams
bestaan uit minimaal 4 en maximaal 6 spelers en speelsters.
Als er kinderen zijn die hieraan mee willen doen met een ouder
die een groepje wil begeleiden, dan kan de begeleidende ouder
een inschrijfformulier ophalen op het secretariaat. Dit toernooi
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wordt niet begeleid door leerkrachten van school. Er kunnen 46
teams meedoen. Vol is vol. Inschrijven kan tot en met
donderdag 22 maart.

Lezing over antroposofie en dementie op de
Naoberhoeve

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

Sam en Hailie
Noud en Sarah
Kick
Mirthe
Silke Marije
Tijn
Serra
Thijs.
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