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Open dag!
Tijdens onze open dag op woensdag 3 april hebben we veel mensen mogen begroeten. We vinden het leuk
om onze school in bedrijf te laten zien. Dat is deze ochtend zeker gelukt. Fijn om te weten dat ook nieuwe
mensen onze school ook hebben weten te vinden!
Schooltijden
Op onze school begint de schooldag voor alle groepen om 8.30 uur. Vanaf 8.15 uur zijn de kinderen welkom
op school. De leerkrachten van groep 1 en 1/2 zijn vanaf die tijd in de klas en de leerkrachten van de andere
groepen zijn buiten op het plein. ’s Middags kunnen de kinderen vanaf 12.45 uur binnenkomen of spelen op
het plein. De les begint dan om 13.00 uur. We willen u vragen de kinderen niet voor deze tijd te brengen of
naar school te sturen. Er is dan immers geen toezicht in de klas of op het schoolplein.
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.
Lenteactie
Op dit moment zijn de kinderen druk met het verkopen van de bloemen voor de lenteactie!
We hopen op een mooie opbrengst. Dit zal ten goede komen aan de kinderen.
Schoolvoetbal
Woensdag 10 april a.s. nemen we met een jongens- en een meisjesteam deel aan het schoolvoetbaltoernooi
voor 8-tallen op sportpark ’t Grootveld in Dalen. De wedstrijden beginnen om 15.00 uur. Om uiterlijk 18.00
uur zijn alle finalewedstrijden gespeeld. Komt u een kijkje nemen en ons aanmoedigen?
Schoolhandbal
Op zaterdag 13 april spelen we de volgende ronde van het schoolhandbal in sporthal ‘De Marke’ in
Hollandscheveld. De wedstrijden beginnen voor de meisjes om 9.00 uur en eindigen om 12.00 uur. De
jongens starten ‘s middags om 12.45 uur en zijn om 16.30 uur klaar.
De nummers 1 en 2 gaan door naar het Drents Kampioenschap op 18 mei in Hoogeveen.
We wensen alle kinderen, coaches en verdere begeleiding veel spelplezier en succes!
Ook nu rekenen we weer op veel supporters vanuit Oosterhesselen en omstreken.
Paasviering
Donderdag 18 april zullen we in alle groepen starten met een gezellig paasontbijt. De kinderen hoeven dus
niet thuis te ontbijten deze ochtend. Wilt u uw kind(eren) op woensdag 17 april een bord, beker en bestek
meegeven? Graag in een plastic zak en voorzien van naam.
We dekken woensdag samen met de kinderen de tafels en de ouders van de Activiteitencommissie zorgen
voor broodjes, beleg, drinken en natuurlijk een ei.
We gaan er wel vanuit dat de kinderen eten en drinken meenemen voor in de kleine pauze.
Ouderpanel
Donderdag 21 maart is een ouderpanel geweest. Deze avond is met de aanwezige ouders gesproken over de
communicatie op onze school. We hebben o.a. over de SchoolApp, de nieuwsbrief en de website gesproken.
We zijn blij dat we kunnen melden dat ouders hierover tevreden zijn.
SchoolApp

De SchoolApp wordt steeds meer gebruikt voor oproepjes, voor het plaatsen van nieuwsberichten in de
groep en voor het delen van foto’s. Het wordt gewaardeerd wanneer u de SchoolApp ook gebruikt. Mocht
het installeren niet lukken en wilt u hier hulp bij, laat het weten aan 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 25 april.
Agenda
Klik hier voor de volledige kalender op de website
Donderdag 18 april Paasontbijt en ’s middags is er een studiemiddag voor het team. De kinderen zijn deze
middag vrij.
Donderdag 25 april Meesters- en juffendag
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