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AGENDA
8 juli

Margemiddag; kinderen om 12 uur vrij

10 juli

Musical groep 8

12 juli

Margemiddag; kinderen om 12 uur vrij

MARGEDAGEN

Ontruimingsoefening
Op 13 juni is er een ontruimingsoefening geweest. Binnen
een paar minuten na het alarm, was iedereen buiten op
de afgesproken plek. Kinderen lopen met hun leerkracht
en soms aan de hand van een evacuatiekoord naar
buiten. Dit verliep allemaal rustig. Door dit regelmatig te
oefenen willen we ervoor zorgen dat we ook in geval van
nood allemaal rustig en veilig naar buiten gaan. Zo’n
ontruimingsoefening wordt jaarlijks gehouden.
Oud papier
In de onderstaande tabel vindt u de data voor het ophalen
van het oud papier schooljaar/ 2019-2020:

8 juli-vrij vanaf 12.00 uur
12 juli-vrij vanaf 12.00 uur
VAN DE DIRECTIE
Bedankt!
Het eind van het schooljaar nadert. We kunnen
terugkijken op een jaar waarin veel gebeurd is. Veel
mooie dingen, maar helaas ook minder leuke
gebeurtenissen. Waar we steeds op konden reken was de
ouderhulp. Vele ouders hebben geholpen bij het
organiseren van activiteiten, begeleiden van uitjes, op het
plein, in de groep, bij de bibliotheek, in de ouderraad, in
de medezeggenschapsraad…het is teveel om allemaal op
te noemen.
We willen u allen heel hartelijk bedanken voor de vele
beroepen die we op u mochten doen!
Door de vele wisselingen lukt het ons niet om u te
bedanken middels een bedankmiddag. We zullen dit op
een andere wijze uiten, in de laatste schoolweek.
We zijn erg blij met u als hulp-ouder, nogmaals hartelijk
bedankt voor uw inzet!
Bijen
Onlangs is er een zwerm bijen neergestreken in het
schuurtje op het grote plein. Afgelopen dinsdag is de
zwerm verwijderd door een imker. Naast het feit dat het
best spannend was om zo’n grote zwerm bij school te
hebben. Leverde het ook veel op. In verschillende
groepen is de imker langs geweest om te vertellen over
bijen. In korte tijd was er al een echte honingraat
gebouwd, ook dat was heel interessant. Al met al mooie
lessen over de natuur, die zomaar voorbij kwamen
vliegen.

DATUM:
19 september
17 oktober
21 november
19 december
16 januari
13 februari
19 maart
16 april
14 mei
18 juni
20 augustus
In verband met feestdagen of vakantie, kan het zijn dat
het ophalen van oud papier niet op de 3e donderdag van
de maand valt, maar op de 2e donderdag.
NIEUWS UIT DE MR
De MR heeft het werkverdelingsplan goedgekeurd. We
zijn blij dat er dit jaar een hoog percentage ouders de
vrijwillige ouderbijdrage en het schoolreisgeld hebben
betaald. Hierdoor zijn weer veel leuke activiteiten voor de
kinderen mogelijk. Voor de OR is het een enorme klus om
het geld te innen en de MR wil de OR dan ook een
compliment geven voor hun grote inzet.
Komend schooljaar blijft de samenstelling van de MR
gelijk, maar aan het einde van het schooljaar zullen er
verkiezingen moeten plaatsvinden. Lijkt het je leuk om in
de MR te zitten, dan ben je altijd van harte welkom om
eens een vergadering bij te wonen om te kijken wat we
doen en wat het betekent om in de MR te zitten. De MR
wenst iedereen een fijne vakantie!
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NIEUWS UIT DE GROEPEN
Schoolkamp groep 8
Op woensdag 19 juni
vertrokken we om
8.15 uur op de fiets
richting Westdorp (bij
Borger).
Via enkele
tussenstops
bereikten we om
11.00 uur het
Boomkroonpad bij
Drouwen. Hier
hebben we bij de
vuurplaats eigen
brood gebakken en
marshmallows
geroosterd en natuurlijk gelopen via het Boomkroonpad.
Na even te hebben geschuild voor een kort, maar hevig
onweer, ging de fietstocht verder
richting het Nije Hemelriek. Onder ideale omstandigheden
hebben we hier lang kunnen
zwemmen.
Aan het eind van de dag
bereikten we onze
kampeerboerderij.
De volgende dag hebben
we ’s ochtends eerst 6
wedstrijdjes lasergamen
gevoerd in het bos. De
lunch hebben we genuttigd
bij De Grote Moere, naast
het klimpark in Grolloo.
De hele middag hebben we
doorgebracht in het
klimpark Joytime. Zelfs na de officiële klimtijd gingen er
een aantal kinderen nog
een uur door…..
’s Avonds was er tot
(erg) laat een
fantastische BONTE
AVOND! Vrijdag
hebben we eerst
souvenirs gekocht in
Borger. Op de
terugtocht was er op
camping
De Berenkuil voor ieder
een snackpakket.
Om ongeveer 15.30 uur
waren we, na bijna 100
fietskilometers, weer veilig terug in Bovensmilde.

Groep 1,2,3
Kadootje!
Vorige week koos een bijenvolkje ervoor om te gaan
wonen in de spouwmuur van de schuur van de
bovenbouw.
Een fantastisch ontdekfeest begon! De imker kwam in
groep 1/2 en liet ons een dar (mannetje, prikt niet) aaien,
we proefden honing, gemaakt in de schuur (!), we voelden
honingraten van was, gemaakt in de schuur, we
knutselden erover, keken filmpjes. Kortom: een spontaan
onderwijs-kadootje!

Thema indianen/water
We werken over water. Juf toverde water paars, we
ontdekten dat olie op water drijft, ook na schudden. Er
waren twee ballen van klei, waarvan er 1 bleef drijven? Er
was water waarin je bellen kon blazen en water waarin dat
niet kon. We gymden met water (estafette). Kortom: we
leerden heel wat! Ondertussen leeft het
indianenthema ook nog steeds!

INGEZONDEN:
Koffertje Kunst
Koffertje Kunst is op zoek naar nieuwe leden! Vindt u het
leuk om workshops te oprganiseren of te helpen hierbij?
Geeft u zich dan op! Voor meer infromatie, zie bijlage bij
deze nieuwsbrief.
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