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Directie
aanwezig

Agenda

Data

Activiteiten

Leerlingenzorg

18

30 apr –
Meivakantie
04 mei Vr 04 mei. Nationale dodenherdenking. De leerlingen van groep 7 en 8 zijn uitgenodigd bij de

19

07 mei – Wo 09 mei ANWB Streetwise. Alle leerlingen gaan vandaag verkeerslessen volgen.
11 mei

herdenking in Sellingen. Informatie volgt.
Di

21

Do 10 mei Hemelvaartsdag. Leerlingen zijn vrij!
Vr 11 mei Leerlingen zijn vrij!
Za 12 mei Oud papier Dorp + Zuidlus
14 mei – Vr 18 mei Groep 1 en 2 naar school
18 mei Vr 18 mei Schoolcommissievergadering 08.30 u.
Vr 18 mei Alle rapporten moeten weer ingeleverd zijn op school.
Vr 18 mei Luizencontrole
21 mei – Ma 21 t/m do 24 mei zijn de leerlingen vrij!

Do

25 mei

22

28 mei – Di 29 mei De leerlingen van groep 3 en 4 krijgen een workshop over ‘streekproducten’
01 jun aangeboden.

20
Ma
Wo
Vr-o

Di
Do-o

23
Ma-o
Wo
Vr-mi

Vr 25 mei De leerlingen van groep 3 t/m 6 gaan op schoolreis. Informatie volgt.

Do 31 mei Aanleveren kopij nieuwsbrief.
Vr 18 mei Groep 1 en 2 naar school
04 jun – Za 10 jun Oud papier Dorp + Noordlus.
08 jun

Start
toetsperiode 4

Even bijpraten
Onze schoolschoonmaakster, Stieneke Potze-Meems heeft een aantal maanden geleden een nieuwe knie gekregen
en zal ook aan haar andere knie geopereerd worden. Ze gaat wederom een revalidatieperiode tegemoet. Monique
Moes-Mulder vervangt haar deze periode. Wij wensen Stieneke een voorspoedige herstelperiode toe!
Juf Suzan Walvius neemt tot aan de zomervakantie, op dinsdag, ouderschapsverlof op. Juf Meriam Kamst vervangt
haar in groep 7 en 8.
Koningsdag
“Koningsdagconcert/aubade door muziekvereniging Jeduthun, jeugdorkest en blazerklas voor het gemeentehuis te
Sellingen.
Traditiegetrouw geeft muziekvereniging Jeduthun uit Sellingen op Koningsdag een concert/aubade op het plein voor
het gemeentehuis. Het concert begint om 10.00 uur en is voor iedereen vrij toegankelijk. Onder leiding van dirigent
Wim Westerman zal Jeduthun, het jeugdorkest en de blazersklas van de basisschool een feestelijk programma laten
horen. Uiteraard zal het gezamenlijk zingen van het “Wilhelmus” niet ontbreken.
Bij slecht weer wordt uitgeweken naar de geref. kerk in Sellingen.
Medezeggenschapsraad
Gerlinde Heun maakt al jarenlang deel uit van de medezeggenschapsraad. Over een poosje zal zij de MR gaan
verlaten. Om te zorgen voor een goede inwerkperiode zijn we op zoek gegaan naar een nieuw lid.
We hebben Janien Smits Alvarez bereid gevonden zitting te nemen in de medezeggenschapsraad.
Als u bezwaar heeft tegen deze benoeming kunt u dit uiterlijk 17 mei kenbaar maken aan de voorzitter van de MR,
Dineke Molema.

1

Opbrengst ouderavond vrijdag 13 april 2018.
‘s Middags was de opvoering van de musical van groep 7/8 en kon vrijblijvend een gift worden gegeven ten gunste
van de kinderen. ’s Avonds waren de opvoeringen van groep 1 t/m 8 en werd in de pauze een verloting gehouden.
Dit heeft samen het prachtige bedrag van € 332,40 opgeleverd. Bedankt voor uw bijdrage.
De Ouderraad.
Cittaslow – Groep 3 en 4!
Vanuit de gemeente krijgen we een workshop aangeboden over de streekproducten in Westerwolde. De leerlingen
worden betrokken o.a. betrokken bij het proces van graan naar brood.
Doekoe Schoolpleinactie
Van 19 maart t/m 22 april 2018 konden klanten van Coop sparen voor sport- en spelmaterialen voor onze school.
De actie heeft €255,- opgebracht. Wij hebben inmiddels materialen besteld die in de pauze op het schoolplein
gebruikt kunnen worden.
Hartelijk dank voor uw steun!
Schoolbibliotheek
De schoolbibliotheek wordt gedraaid door enthousiaste leerlingen en ouders van beide scholen.
Voor de vrijdagmorgen zijn wij op zoek naar een ouder/verzorger (opa/oma) die 1x per 2 weken van 8.30 tot uiterlijk
10 uur wil meedraaien in de bibliotheek.
U kunt zich opgeven bij juf Janieta (janieta.johannes@sgperspectief.nl)
Natuurlijk is het ook altijd mogelijk eerst een keertje mee te draaien om te kijken wat het inhoudt.

