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Spreuk van de week
Een blijmoedig hart loopt de hele dag: een bedroefd hart is na een kilometer al vermoeid.
Goede Doelengeld deze week
Elke maandag mogen kinderen wat geld meenemen voor het goede doel.
Deze week is er in totaal € 10,55 meegenomen door de kinderen. Hartelijk dank.
Het goede doelengeld van de afgelopen weken was (deels) bestemd voor ‘Warchild’ n.a.v. de
spreekbeurt van Amber Jansen. We hadden toegezegd het bedrag te verdubbelen en
daarom is er € 100,- naar War Child gegaan.
Bedankje van War Child: Met uw bijdrage kan War Child oorlogskinderen helpen.

Kinderen die de meest gruwelijke dingen hebben gezien en meegemaakt. Met jullie hulp kan
War Child deze kinderen leren om weer kind te zijn. Dank u wel!
Bedankje Spaardoel 40 dagentijd: Heel hartelijk bedankt voor jullie gulle bijdrage van
EUR 100,-. Dit brengt ons een goed eind op weg in de aanschaf van een landbouwwagen
voor het project Simiyu in Oeganda.
Bijbelverhalen
Ik weet het niet 1 Samuel 9: 1 - 10: 1
Wat voor koning zal het worden, die over Israël gaat regeren? Het eerste dat we van hem
horen is dat hij op zoek is. Een zekere Saul zoekt ezelinnen. Uiteindelijk komt hij bij Samuel
terecht, die hem zalft als de nieuwe koning.

Welkom
Dominique Moesker zusje van Richella uit groep 4 is gestart in de aanvangsgroep. Dominique
we wensen je veel plezier in groep 1/2 en hopen dat je een fijne tijd op school mag beleven.
Herdenking 4 mei
Fijn dat er een groepje kinderen mee wil werken aan de herdenking op vrijdag 4 mei.
Je wordt om uiterlijk 18.15 uur verwacht bij Wilhelmina Zalencentrum. Daar word je
opgewacht door juf Erna en ga je met elkaar naar binnen. Iedereen is natuurlijk van harte
welkom om mee te doen. De kinderen die bloemen gaan leggen tijdens de herdenking op
vrijdag 4 mei, gaan volgende week oefenen. Ze krijgen hierover nog een apart berichtje.
Plusklas presentatie
Maandag 23 april is de presentatie van de Plusklas. Van 14.30 – 15.15 uur laten de kinderen,
die het afgelopen schooljaar hebben deelgenomen aan de Plusklas, u graag zien wat ze zoal
gedaan en geleerd hebben. Dit is meteen de afsluiting van de Plusklas voor dit schooljaar.
Foto’s
De kinderen die op de foto zijn gekomen, hebben een kaartje met eigen inloggegevens
meegekregen. U kunt zelf de foto’s digitaal bestellen.
Schoolkamp groep 8: Bagagerijders
Time flies when you’re having fun: Het schoolkamp staat alweer voor de deur! Van 22 t/m
25 mei gaat groep 8 naar de Boerhaarshoeve in Grolloo. We zijn op zoek naar ouders die op
22 mei de bagage willen brengen en ouders die de spullen 25 mei weer op kunnen halen. Als
er iemand de beschikking heeft over bijvoorbeeld een busje/aanhangwagen/trailer dan
hebben we aan één rijder genoeg. Bij vervoer in auto’s hebben we meerdere mensen nodig.
Wilt u het (via uw kind) laten weten aan juf Gerlinda of juf Karen als u kunt rijden? Alvast
bedankt!
Wandel4daagse Beilen
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u ook een extra brief als bijlage over de wandel4daagse.
Het is de bedoeling dat de kinderen worden opgegeven via de volgende link
https://goo.gl/forms/BxlTtdS5YMk9Lqcn2 . Deze kunt u ook terugvinden op onze website.
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Luizencontrole
Na iedere vakantie worden de kinderen door onze kriebelmoeders gecheckt op hoofdluis. We
merken namelijk dat het belangrijk is om hier met z’n allen alert op te zijn om de beestjes de
baas te blijven. Woensdag 16 mei staat de eerstvolgende controle weer gepland. Wilt u er
deze dag voor zorgen dat uw kind geen ingewikkeld kapsel heeft en met iets minder (of
liever geen) gel naar school komen? Mocht er hoofdluis of neten bij uw kind geconstateerd
worden, dan krijgt u hierover persoonlijk bericht van de leerkracht van uw kind.
Gezocht!
Voor de eindmusical zijn we op zoek naar grote witte lakens waar we ons decor op kunnen
schilderen. Wie heeft er nog wat liggen dat wij mogen hebben? Inleveren mag in het lokaal
van groep 8!
Vakantie
Vrijdag 27 april zijn de kinderen vrij en zal er geen nieuwsbrief zijn. De meivakantie kan dan
beginnen! Heerlijk twee weken genieten van het hopelijk goede weer, tijd om op te laden en
bij te komen. We zien de kinderen na de meivakantie, op 14 mei, graag weer uitgerust terug
op school!
Ingekomen berichten en post
Paper Wings Battle Vol=vol.
Jongerencentrum Chill-in organiseert woensdag 9 mei van 14.30 – 16.30 uur ‘Paper Wings
Battle’ voor kinderen van 9 t/m 14 jaar.
Vouw jij het beste vliegtuig? Win the Battle & win a Drone. Deelname € 2,- incl. 1 drankje.
Sport- en spelmiddag groep 5 t/m 8
Op woensdag 25 april wordt er een sport- en spelmiddag georganiseerd op de Korfbalvelden
van Vitesse naast de Drenthehal van 14.15-16.30 uur. Je kunt je nog opgeven op school bij
je juf t/m maandag 23 april als je mee wilt doen. Deze middag wordt georganiseerd door de
LO2 leerlingen van C.S. Vincent van Gogh Beilen i.s.m. het Jongerenwerk/Buurtsportcoaches
van Welzijnswerk Midden-Drenthe.

Gratis muziekworkshop woensdagmiddag 2 mei en 9 mei Bibliotheek Beilen

Kinderen tussen 8 en 18 jaar kunnen binnenkort GRATIS hun talent voor een
muziekinstrument checken! “Muziekjuf” Lauri Bruins uit Assen, klarinettist & muziekdocent,
ontvangt jeugd tussen 8 en 18 jaar met of zonder (groot)ouders/verzorgers op
woensdagmiddag 2 mei en 9 mei in de bibliotheek van Beilen.
Aanmelden? Er zijn workshops om 13.30 uur (niet op 9 mei), om 14.30 uur, om 15.30 uur
en om16.30 uur. Aanmelding vooraf wordt op prijs gesteld maar het is niet verplicht. In de
bibliotheek Beilen liggen inschrijflijsten. Digitale inschrijving is mogelijk via
www.muziekcarrousel.info
Datum

Activiteit

23
24
27
13
15
16

Afsluiting Plusklas op CSG Beilen
Meester Kiers afwezig i.v.m. IKC scholing
Koningsdag en start meivakantie t/m 13 mei
Moederdag
Groep 7/8 voorstelling Cliffhanger op de Eshorst
Luizencontrole

april
april
april
mei
mei
mei
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