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Startijden
Het valt ons op dat sommige kinderen wel erg vroeg op school zijn. De kinderen zijn vanaf
8.20 uur welkom op school. De leerkrachten staan vanaf dit tijdstip op de afgesproken
verzamelplaatsen klaar om de kinderen op te vangen. Vriendelijk verzoek om hier rekening
mee te houden bij het brengen en naar school laten gaan van de kinderen.
Schooltennis
Op woensdag 31 maart wordt de gymles voor de kinderen van groep 3 t/m 8 vervangen
door een tennisclinic. Samen met tennisschool Ruud de Koning (trainer bij de Havezathe)
willen wij de kinderen kennis laten maken met tennis. De tennisles wordt buiten bij de
tennisbaan gegeven. Zou u uw kind(eren) volgende week woensdag gymkleding mee
willen geven om buiten in te kunnen sporten (trainingsbroek, een shirt met lange mouwen
en sportschoenen). Alvast bedankt!!!
Geen lenteactie dit schooljaar
Vanwege de nog steeds geldende maatregelen die genomen zijn om de verspreiding van
het Coronavirus te beperken gaat de geplande lenteactie dit schooljaar niet door.
Paasactiviteit
Volgende week is het alweer Pasen. Het Paasontbijt kan
helaas dit schooljaar niet doorgaan. De Paascommissie heeft
gekeken naar wat WEL kan en ze hebben een leuke activiteit
bedacht voor de kinderen. We verklappen nog niet wat we
gaan doen, maar het belooft een gezellige dag te worden op
donderdag 1 april.
Koningsspelen
Vrijdag 23 april vieren wij op school Koningsdag. Alle groepen gaan
met hun eigen klas leuke spelletjes spelen. De kinderen mogen in het
oranje gekleed naar school komen. We houden de normale
schooltijden aan en we gaan er een gezellige een feestelijke dag van
maken!
Schoolfotograaf
Op dinsdag 20 april komt de schoolfotograaf. Dit jaar worden er
individuele- en groepsfoto’s gemaakt en de kinderen kunnen met broertjes en/of zusjes op
de foto.

Helpende handjes gezocht
Inmiddels wordt er weer volop gebruik gemaakt van de bieb op school, dat is fijn!
Om het uitlenen en innemen van de boeken in goede banen te leiden en de bieb een
beetje netjes te houden zijn we op zoek naar hulp! Ben of ken jij een papa, mama, opa,
oma of bijvoorbeeld een buurvrouw die dit op maandagmiddag en/of dinsdagmiddag
tussen 12.30u en 14.30u voor zijn of haar rekening willen nemen? Laat het dan even
weten!
Mochten er meerdere mensen bereid te zijn om hierbij te helpen dan kunnen we,
uiteraard in overleg, een schema maken.

Aanmelden kan via
lgeugies@obsdewoert.nl
(hierbij graag aangeven op welke
dag(en) u eventueel beschikbaar bent)
Hoera!!! Groep 7-8 heeft gewonnen
De leerlingen van groep 7-8 hebben
meegedaan met een online escaperoom
voor scholen. De kinderen hebben goed
samengewerkt en ze hebben de
opdrachten heel erg goed gemaakt. Dit
was best een pittige klus, want er zaten
behoorlijk veel moeilijke opdrachten bij. De
kinderen hadden slechts 2 foutjes
gemaakt, net als twee andere scholen.
Afgelopen woensdag kreeg juf Yasmin een
mailtje waarin vermeld stond dat na een
spannende loting er maar één winnaar over kon blijven en dat zijn de kinderen van De
Woert geworden. De kinderen hebben een schoolreisje naar Drouwenerzand gewonnen.
Knap gedaan toppers van de bovenbouw!!! Wij wensen jullie alvast veel plezier met jullie
gewonnen schoolreisje, dat het een onvergetelijke dag mag worden!!!
Bijlage:
- Flyer Paasactiviteit
Agenda
Klik hier voor de volledige kalender op de website.

