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Oudergesprekken
Inmiddels zijn er al vele gesprekken gevoerd met ouders
d.m.v. videobellen. We spreken de ouders natuurlijk veel
liever persoonlijk op school, helaas is dat in deze tijd niet
mogelijk en hebben we toch een mooi alternatief
gevonden om de gesprekken alsnog te kunnen voeren.
Winterspektakel
Volgende week start de voorjaarsvakantie,
een vakantie waarin veel kinderen en
jongeren beperkt worden in hun
vrijheidsmogelijkheden.
Als Buurtsportcoaches organiseren wij een
leuk winterfestijn in verschillende dorpen en
wijken. Uiteraard nemen we de
coronamaatregelen hierbij in acht. Vind je
het leuk om hieraan deel te nemen, dan
ben je hierbij van harte uitgenodigd.
Vriendelijke groet,
Buurtsportcoaches Gezond Coevorden
Activiteiten schoolorkest
Sinds vorige week zijn de repetities van het
schoolorkest weer gestart. Janny kan helaas
geen lesgeven op school en daarom zijn de
repetities online via Teams op de
woensdagmiddag. We hopen dat we gauw
weer samen met elkaar muziek kunnen
maken op school. Wanneer dit aan de orde
is, dan krijgen jullie hierover bericht.
Er staan twee (muzikale) activiteiten op de planning voor het schoolorkest. De leden van
het schoolorkest zijn hiervan op de hoogte, maar hieronder vinden jullie nog een
overzicht.

Autopuzzeltocht
In januari hebben we een online bingo gehad en nu
gaan we naar een fysieke activiteit voor alle leden
van Excelsior. Op zondagmiddag 7 maart organiseren
we daarom een autopuzzeltocht. Ontdek de mooiste
plekjes van Oosterhesselen en omgeving gedurende
de tocht van ca. 40 km en beantwoord de vragen en
opdrachten om uiteindelijk de hoofdprijs te winnen.
We zullen rond 13.00 uur starten op de
parkeerplaats bij de Hesselerhof. Om de vijf minuten
kan er een auto vertrekken. Hiervoor ontvangen de
opgegeven teams later een schema.
Houd de voorgeschreven coronamaatregelen in acht
bij de teamsamenstelling. In ieder team moet
minimaal 1 (ere)lid, vrijwilliger of dirigent van
Excelsior zitten. Dus deelnemen met je huishouden
mag ook. Iedereen is welkom van jong tot oud. De
vragen en opdrachten zullen uit uiteenlopende
onderwerpen bestaan.
's Avonds om 19.00 uur zal de winnaar bekend worden gemaakt in een Teams meeting.
Online solistenavond - Excelsior’s got
talent
Op vrijdagavond 12 maart wordt er een
online solistenavond ‘Excelsior’s got talent’
georganiseerd. Meedoen kan door een
filmpje van jezelf op te nemen/op te laten
nemen en deze t/m 5 maart te verzenden
naar excelsior-oosterhesselen@outlook.com
of te sturen naar Berdien Elling. Dit kan solo
met je eigen instrument, maar bijvoorbeeld
ook met meerdere kinderen van het
schoolorkest.
Janny kan jullie ook helpen om een
muziekstuk uit te kiezen alleen of samen.
Op vrijdagavond 12 maart vanaf 19.30 uur
gaan we alle filmpjes met elkaar bekijken.
Hiervoor krijgen jullie een uitnodiging via
Teams.
Voor beide activiteiten kun je je aanmelden bij Berdien Elling (06-34222194).
Agenda
Klik hier voor de volledige kalender op de website.

