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Agenda
Vrijdag 20 april
Dinsdag 24 april
Donderdag 26 april
Vrijdag 27 april
Maandag 14 mei

Koningsspelen
Laatste les schermen
Laatste schooldag voor de meivakantie
Koningsdag en meivakantie, kinderen vrij!
Weer naar school

Koningsspelen 2018
Het was een zonnig spektakel vandaag, we hebben gezellige Koningsspelen gevierd. We bedanken de leerlingen van
de BHS voor hun hulp, dat was een leuke aanvulling op de ochtend. Ook ouders bedankt voor het meevieren van de
dag. De buurtsportcoaches en sportverenigingen van Opsterland verdienen een compliment voor hun inzet in
Kortezwaag tijdens het middagprogramma voor de kinderen uit groep 5 t/m 8. Komende week ontvangen we nog
foto’s van Henk Mulder van De Skans en komt er een artikel over onze Koningsdag in de volgende editie van de Sa!

Kampioen van Opsterland!
De finale-avond van het schoolvoetbaltoernooi zit er op.
Het voetbalteam van FlambouTrimbeets mag zich
volmondig KAMPIOEN noemen! Van harte gefeliciteerd
allemaal. Een mooie eer voor onze
Sport & Lifestyle School👍👍
Schermen
Drie opeenvolgende dinsdagen krijgen de kinderen van groep 7 en 8 les van een scherminstructeur. De tweede les is
gegeven. Nog één te gaan. Komende week gaan de schermpakken alweer voor het laatst aan.
ROUTE 8
De kinderen van groep 8 hebben intensief gewerkt aan de eindtoets van ROUTE 8. Met deze toets krijgen we
nogmaals bevestiging van het niveau van de kinderen na acht jaar onderwijs. We hopen de uitslag van de toets net
voor de meivakantie met de ouders te kunnen delen.
Teken
We hebben een prachtig speelbos op het plein. Onze kinderen spelen er veel en fijn. Het is wel extra oppassen voor
teken in deze periode. Wilt u uw kinderen geregeld controleren? Bijgaand ontvangt u extra info van de GGD over het
signaleren van teken.

Fijn weekend gewenst!
Het schoolteam

