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Zaterdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

7 maart
9 maart
10 maart
11 maart
12 maart
13 maart

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

16 maart
17 maart
18 maart
19 maart
20 maart

Oud papier (Gerjan Winters en Göran v.d. Kamp staan op de lijst)

Groep 7/8 gaat ’s middags naar Westerbork

19.00 uur schoolschoonmaak

Happy Kids
De komende periode gaan we het hebben over de leuke dingen – die heen en weer kunnen in de
fanTAStische tas, maar ook emoties en het stellen van doelen komen aan de orde.
De leerlingen (gr.1-4) zullen het hebben over het herkennen van emoties, maar ook over hoe je er
mee om moet gaan. Hoe handel je wanneer je ziet dat iemand boos is en wat doe je wanneer je voelt
dat jezelf boos wordt? Best lastig..
In groep 5 t/m 8 zal het daarnaast gaan over het stellen van doelen, dat sluit dan weer mooi aan bij
het werken met een portfolio. We zijn daar natuurlijk vanaf groep 1 al mee bezig, wederom een mooi
overlap tussen Happy Kids en ons portfolio.
Afwezigheid (juf) Annita
Vanaf 14 maart t/m 5 april zal Annita niet bereikbaar zijn, voor vragen kan u altijd bij de leerkrachten
terecht. Indien nodig kan u via de directiemail een afspraak met de directeur maken.
Theorie-examen - verkeer
Het theoretisch verkeersexamen stond op 2 april, deze datum is gewijzigd naar 31 maart.
Schoolschoonmaak 19 maart
Van school zal juf Daniëlle aanwezig zijn.
De families die op de lijst staan zijn: de familie Pijlstra, Tromp (Guusje). Willering, Mepschen, Tromp
(Yara), Lenters, Van Dijk, Winters, Boonstra (Sanne).
Het zou fijn zijn wanneer u zelf wat emmers en doeken mee zou willen nemen.
Bij voorbaat weer dank!
De SchoolApp wordt vernieuwd.
De APP heeft een nieuwe ‘look’ gekregen en is zowel voor leerkrachten als ouders een stuk
functioneler geworden.
Maandag 9 maart krijgen alle oudste leerlingen per gezin een formulier mee waarop staat hoe u de
nieuwe app kunt installeren op uw smartphone. Wij vragen u dit, in die week (week 11), te doen.
De oude schoolapp dient u te verwijderen.
Het is de bedoeling dat u alleen de groep(en) aanvinkt waarin uw kind(eren) zit(ten).
Mocht u vragen hebben, dan kunt u een mailtje sturen naar: rzwols@sg-owsa.nl of langskomen op
school (vrijdag 13 maart tussen 13.00 en 15.00 uur, even vragen naar Roelienke).

6 april
Op maandag 6 april zal er in Gramsbergen volop aandacht zijn voor het feit dat de bevrijding van
Gramsbergen 75 jaar geleden is geweest.
De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 zullen hier een actieve rol in spelen.
In de weken voorafgaand aan het evenement zal er in de klassen ook aandacht aan besteed gaan
worden.
Binnenkort zal het programma definitief worden en dan hier ook worden gedeeld.

