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Agenda
Maandag 12 maart

Dinsdag 13 maart

Woensdag 14 maart
Donderdag 15 maart
Maandag 19 maart
Dinsdag 20 maart

Voorstelling voor de groepen 1 op school Loevestein
Korfbaltoernooi voor kinderen uit groep 5 en 6 (na schooltijd)
Gastlessen “Week van het Geld” groepen 6/7/8
Vergadering Ouderraad
Voorstelling groep 2 en 3 op school Loevestein
Contactgesprekken groep 4
Eerste les ECO-coaching groep 8 op de BHS
MR-vergadering
Schoolarts groep 2
Schoolarts groep 2

Week van het geld
De kinderen van de groepen 6, 7 en 8 volgen aanstaande
maandag een gastles van de Regiobank. In het kader van
“De week van het Geld” spelen de kinderen o.a. een
“cashquiz” en oefenen aan de hand van dillema’s om
verstandig om te leren gaan met geld.
Korfbaltoernooi
De kinderen van groep 3 en groep 4 hebben vorige week
een leuke middag korfbal gehad tijdens het schoolkorfbaltoernooi. De kinderen van groep 5 en
groep 6 kunnen komende maandagmiddag hun korfbalkunsten laten zien. Veel plezier gewenst!

De vrije dagen van juni
Alvast nog maar even een reminder voor de maand juni. De kinderen zijn vrijdag 22 juni en
maandag 25 juni vrij i.v.m. teamdagen, zoals aan het begin van het schooljaar aangekondigd.

Schaaktoernooi
De kinderen van groep 7 en 8 krijgen wekelijks schaaklessen. Inmiddels kunnen alle kinderen
schaken. De tijd is rijp om mee te doen aan een schaaktoernooi. Woensdag 14 maart van 13.30
uur tot uiterlijk 16.30 uur is het jaarlijkse schaaktoernooi. Deze wordt gehouden in het
dorpscentrum van Terwispel. De tweede ronde is op woensdag 21 maart. Succes!
Voorstellingen groepen 1, 2 en 3
Voor alle kinderen van Opsterland wordt er een leuke voorstelling gegeven.
Maandag 12 maart gaan de kinderen van de groepen 1 naar de voorstelling. Dinsdag 13 maart
volgen de groepen 2 en 3.
De voorstelling wordt gespeeld door het toneelgezelschap van Tryater, het is een Friese
voorstelling getiteld: “Ien dei út it knisterjende libben fan in pûdsje. ( in bombastyske natuertrip oer
plastic)”.
De voorstellingen zijn onder schooltijd. Zoals via social schools gemeld, is de maandagvoorstelling
voor groep 1 pas om 14.15 uur afgelopen. Ouders van kinderen uit groep 1 kunnen hun kind
maandagmiddag daarom vanaf school Loevestein ophalen. Mocht dit niet lukken i.v.m. uw oudere
kinderen, dan is er opvang op FlambouTrimbeets. Wilt u dit vooraf melden aan de desbetreffende
leerkracht? Ouders die het leuk vinden om als begeleiding mee te gaan mogen zich melden bij de
leerkracht.

Fijn weekend gewenst!
Het schoolteam

