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Spreuk van de week
Het geluk behoort aan hen, die aan zichzelf genoeg hebben.
Goede Doelengeld deze week
Elke maandag mogen kinderen wat geld meenemen voor het goede doel.
Deze week is er in totaal € 10,70 meegenomen door de kinderen. Hartelijk dank.
Bijbelverhalen
Weet wat je doet! 1 Samuel 5, 1 Samuel 6: 1-18 en 1 Samuel 8: 1-22
De Filistijnen hebben de ark van het verbond meegenomen. Ze ontdekken dat het een
bijzonder voorwerp is: Overal waar die ark wordt neergezet, gebeuren vreemde dingen. Een
beeld valt om, mensen worden ziek… Die ark moet maar gauw weer terug, bedenken ze.
Als Samuel oud geworden is, vraagt het volk Israël hem om een koning aan te wijzen.
‘Weet wat je doet’, zegt Samuel. ‘Een koning brengt je niet alleen geluk.’ Maar het volk wil
het toch.
Welkom
Emmanuel van Ommeren, broertje van Rachel uit groep 2, wordt binnenkort 4 jaar en komt
vanaf volgende week kennismaken in de aanvangsgroep. We wensen hem veel plezier.
Uit de school geklapt
Afgelopen woensdag deed groep 8, samen met een aantal leerlingen uit groep 7, mee aan
het schoolvoetbaltoernooi. Er werden leuke, sportieve wedstrijden gespeeld. Helaas waren
we niet in staat om de stevige concurrentie de baas te kunnen zijn maar dat deed niets af
aan het plezier dat de kinderen hadden. Het weer werkte dit jaar gelukkig ook heel fijn mee!
De ouders die de teams begeleid hebben bedanken we voor hun inzet en enthousiasme!

Speciaal voor de kinderen die het gisteren wel heel erg leuk vonden, biedt FIT Boys de
mogelijkheid om gratis mee te trainen. Met behulp van een strippenkaart kunnen de
kinderen 5 keer gratis meetrainen om te kijken of voetbal echt iets voor ze is.

Vraag van de week
Gaat de Beatrix verbouwen?
Ja, het is de bedoeling het gebouw intern zo aan te pakken dat we straks klaar zijn voor de
toekomst. Zoals het nu lijkt, zal daar in de zomervakantie al een begin mee worden
gemaakt. Er zullen ruimtes met leerpleinen en flexibele werkplekken ontstaan. Daardoor zal
het nog beter mogelijk zijn ons te richten op de talenten die elk kind heeft. De bijbehorende
werkvormen die daar bij nodig zijn, zullen dan ook geleidelijk ingevoerd gaan worden.
Zover is het nog niet en we zullen u zeker als er iets staat te gebeuren, meenemen in de
ontwikkelingen die zich gaan voordoen.
Koningsspelen
Vrijdag 20 april zijn de Koningsspelen op school! ’s Ochtends beginnen we op het plein met
het hijsen van de vlag en het zingen van het Wilhelmus. Daarna gaan we met alle kinderen
ontbijten in het speellokaal. Voor het ontbijt moeten alle kinderen een (plastic) bord en
bestek meenemen. Het is handig als u dit in een plastic tasje meegeeft, de kinderen kunnen
dan het bord en het bestek hierin weer mee naar huis nemen. Na het ontbijt starten we met
de dans (Fitlala!) van de Koningsspelen en vervolgens de spelletjes. Dit doen we in
gemengde groepjes, de kinderen van de hogere groepen begeleiden de jongere kinderen.
Om 12.00 uur zijn alle kinderen vrij! Alle kinderen mogen deze dag in een (te) gekke roodwit-blauw-oranje outfit komen voor een extra feestelijk tintje!
Verkeersexamen groep 7
Alle leerlingen die hebben meegedaan aan het verkeersexamen zijn geslaagd. We willen
jullie allemaal van harte feliciteren met het behalen van jullie diploma!
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Eindtoets groep 8
Dinsdag 17 en woensdag 18 april maakt groep 8 de eindtoets. Afgelopen week hebben we al
kennis gemaakt met de toets door te werken in het voorbeeldboekje. Ook hebben we in de
klas de IEP-aftelkalender hangen waar elke dag een opdracht op staat om ons voor te
bereiden op de toets. We hebben bijvoorbeeld uitleg gehad over het nut van goed slapen en
hoe je opdrachten aanpakt die je eerst even niet snapt. De kalender is een leuke
voorbereiding op de toets en het haalt de spanning er een beetje af! De uitslagen van de
IEP-toets laten ongeveer 4 weken op zich wachten. Ieder kind krijgt dan een rapportage
mee naar huis. Op de doorverwijzing naar het voortgezet onderwijs heeft de eindtoets in
principe geen invloed meer. Alleen in uitzonderlijke gevallen is een heroverweging mogelijk.
Wilt u tijdens de dagen dat de eindtoets wordt afgenomen geen afspraken onder schooltijd
plannen voor bijv. de huisarts? We zien de toets het liefst niet verstoord worden.
Herdenking 4 mei
Ook dit jaar is er aan de scholen in Beilen gevraagd medewerking te verlenen aan de
herdenking op 4 mei. Er moeten gedichten worden voorgelezen en bloemen worden gelegd.
We hopen dat er ook dit jaar weer kinderen van de bovenbouw van onze school hieraan mee
willen werken. Als je mee wilt werken dan kun je dit voor 18 april doorgeven aan je juf.
Sollicitatieprocedure musical
Groep 8 is gestart met de voorbereiding van de musical! We hebben de hele musical
doorgelezen en alle liedjes beluisterd. En dan start nu de welbekende sollicitatieprocedure!
Alle kinderen schrijven een officiële sollicitatiebrief naar de juf om kenbaar te maken welke
rollen de voorkeur hebben. De sluitingsdatum is 20 april, dan moeten alle brieven bij juf in
de brievenbus liggen.
Ingekomen berichten en post
Avondvierdaagse
Hierbij alvast de data van de avondvierdaagse, deze wordt gelopen van 29 mei t/m 1 juni. Er
kan samen gelopen worden als school en de kinderen krijgen daar volgende week een brief
over met meer informatie.
Vakantieactiviteiten in het Dwingelderveld
Maandag 30 april: Ochtendwandeling van 6.00 tot 8.00 uur.
Maandag 30 april: Volle maan huifkartocht van 21.30 tot 23.30 uur.
Dinsdag 1 en woensdag 2 mei: Gezinshuifkartocht bos en hei van 11-13 en 14 tot 16 u.
Dinsdag 1 mei: OERRR Schapendag van 13.00 tot 15.30 u.
Dinsdag 1 mei: Vleermuisexcursie van 20.00 tot 22.30 u.
Woensdag 2 mei: OERRR Wildwandeling voor kinderen van 9 t/m 12 jaar, van 19 - 21 u.
Donderdag 3 mei: Lente van OERRR van 13.00 - 15.30 u. Je kunt een bijenhotel van riet
maken en er zijn mini excursies
Informatie via www.natuurmonumenten.nl/bcdwingelderveld
Bezoekerscentrum Dwingelderveld Benderse 22 7963 RA Ruinenakantie
Datum

Activiteit

16+17 april
17+18 april
18+19 april
20 april

Oud papier
Groep 8 eindtoets
Korfbaltoernooi
Koningsspelen
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