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Bijna vakantie!  
Vandaag is het groot feest op onze school! Het is meesters- en juffendag! We vieren deze dag gezamenlijk 

onze verjaardagen. De kinderen zien er allemaal prachtig uit! Wat een feest.  
Morgenvroeg verwachten we de kinderen nog op school en daarna mag iedereen genieten van de 

meivakantie. We zien elkaar dan maandag 6 mei weer terug.  

Maandag 6 mei is er luizencontrole en de dag dat de bloemen worden geleverd. Verderop in deze 
nieuwsbrief leest u hier meer over.  

 
Personele zaken  

Na de meivakantie zal juf Bianca haar eigen werkzaamheden weer gaan oppakken. (donderdag / vrijdag in 
groep 1/2) We zijn heel blij dat ze weer terug zal zijn!  

Juf Marion zal na de vakantie nog niet terug zijn en hiervoor wordt vervanging gezocht. We kunnen u op het 

moment van schrijven nog niet zeggen óf dit gaat lukken en wie dit zal zijn.  
 

Nieuwe leerlingen 
Gedurende het schooljaar hebben wij een aantal nieuwe leerlingen mogen verwelkomen.  

We wensen de kinderen en hun ouder(s) heel veel plezier op onze school!  

Vanwege de wet op de privacy noemen wij geen namen van de kinderen. 
 

Nieuw meubilair in groep 3 
Onze school is de afgelopen tijd behoorlijk gegroeid en niet alleen bij de kleuters verwelkomen wij nieuwe 

leerlingen, maar ook in de andere groepen. Hier zijn wij heel blij mee. We hebben daarom nieuw meubilair 

nodig. Toen bleek dat ons huidige meubilair niet meer voorradig is, hebben we besloten groep 3 van nieuw 
meubilair te voorzien, zodat we het hoge meubilair uit deze groep kunnen inzetten in groep 4 t/m 8. Op 

deze manier denken we een goede manier te hebben gevonden om in de toekomst iedere leerling van 
passend meubilair te voorzien.  

Mocht u nieuwsgierig zijn naar ons nieuwe meubilair, kom dan gerust een kijkje nemen in groep 3.  
 

Lenteactie 

Alle bestellingen voor de lenteactie zijn inmiddels geïnventariseerd. Er is door de kinderen een recordaantal 
bloemen verkocht! Ruim 1100 bestellingen! We zijn erg tevreden met dit aantal. Top gedaan jongens en 

meisjes! 
Alle bestelformulieren liggen op school en deze krijgen de ouders/kinderen terug zodra de bestellingen zijn 

opgehaald. Het ophalen van de bestellingen kan op maandag 6 mei tussen 11:30 uur en 13:00 uur of 

tussen 17:00 uur en 19:00 uur.  
Tijdens de ophaalmomenten zijn enkele leerkrachten en hulpmoeders aanwezig. Vanwege het grote aantal 

bestellingen zouden we het fijn vinden als er nog één of twee ouders extra willen helpen. U kunt dit kenbaar 
maken aan meester Henk of juf Corine.    

 
Schoolvoetbal te Dalen 

Het meisjesteam heeft op woensdag 10 april tijdens het schoolvoetbaltoernooi voor 8-tallen in Dalen de 

eindronde op het nippertje gemist. Het doelsaldo gaf de doorslag. Jammer meiden, maar jullie hebben goed 
en sportief gespeeld.  

De jongens kwamen ongeslagen hun poule door en wonnen vervolgens eenvoudig de halve finale. In de 
finale bleek de BWB school uit Dalen net iets te sterk. Maar met een knappe tweede plaats (van de 20 

deelnemende teams) hebben ze het uitstekend gedaan. Proficiat jongens, erg goed samengespeeld en met 

veel inzet. De zilveren medaille hebben jullie dik verdiend! 
We bedanken de ouders die deze middag de kinderen hebben begeleid en/of hebben gefloten. En natuurlijk 

ook alle chauffeurs en supporters!  
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Schoolhandbal te Hollandscheveld 

Op zaterdag 13 april zijn de meisjes als tweede geëindigd tijdens het schoolhandbaltoernooi in 

Hollandscheveld. En dit betekent dat we weer een ronde verder zijn. Nu mogen de meisjes meedoen met 
het Drentskampioenschap op 18 mei in Hoogeveen (topsporthal Activum)! Geweldig gedaan meiden en 

coaches!!  
De jongens werden zaterdagmiddag netjes vierde in een poule van zes. Ook hier werd fanatiek en sportief 

gespeeld. Coaches, chauffeurs en supporters, bedankt voor jullie hulp en steun! 

 
Paasontbijt  

De kinderen en teamleden hebben vorige week genoten van het paasontbijt. We bedanken alle ouders die 
hebben geholpen! Het was fantastisch!  

 
SchoolApp 

Het wordt gewaardeerd wanneer u de SchoolApp gebruikt. De SchoolApp wordt gebruikt voor oproepjes, 

voor het plaatsen van nieuwsberichten in de groep en voor het delen van foto’s.   
Mocht het installeren niet lukken, laat het weten aan juf Corine via ckuper@sg-owsa.nl. Soms lukt dit zelfs 

op afstand via de mail of per telefoon.     
 

Laatste nieuws 

Het laatste nieuws kunt u altijd op onze website en in de SchoolApp vinden. 
De volgende nieuwsbrief zal verschijnen op donderdag 23 mei.  

 
Agenda 

Klik hier voor de volledige kalender op de website  
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