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Oud papier
Vrijdag 9 maart is er weer oud papier. De routes en hesjes worden
a.s. donderdag i.v.m. de voorjaarsvakantie al uitgedeeld.
Door het vertrek van schoolverlaters en hun ouders heeft ons oud
papier team jaarlijks aanvulling nodig. Om verschillende redenen
komen niet alle ouders voor op de lijst van helpers. Daarom zullen
wij deze ouders nogmaals benaderen. Mogelijk is de situatie of
reden verbeterd dan wel veranderd, waardoor het nu wel mogelijk
is een bijdrage te leveren aan deze acties. Zoals u weet is het oud
papier een belangrijke bron van inkomsten die uw kind(eren) ten
goede komt.
Remco Heite schaaktoernooi

Open dag
Woensdag 21 maart hebben we weer een open dag. We hopen deze dag
weer op veel belangstelling. Binnenkort krijgt u van ons het programma
voor deze dag.
Oproep musical groep 7 en 8.
Op donderdag 31 mei is de musical van groep 7 en 8.
De musical is altijd een grote productie waar wij veel ouders voor nodig
hebben. Daarom hopen wij op veel hulp, zodat wij er weer met z’n allen
een groot succes van kunnen maken. Er zijn drie verschillende
werkgroepen, waar u zich voor op kunt geven. Ook ouders van kinderen uit
andere groepen zijn van harte welkom om mee te helpen.
We hebben de volgende werkgroepen:
Decor
Schmink
Kleding
Wilt u ook uw steentje bijdragen aan het realiseren van een fantastische
musical voor de kinderen, schrijf u dan in op de intekenlijst bij de keuken of
stuur even een mailtje naar school.

Belangrijke data
Februari
17 Remco Heite schaaktoernooi
22 Tuintoneel gr. 3
26 t/m 4 maart Voorjaarsvakantie

Het eerste team van obs Tuindorp bestaande uit Luuk, Driek Marit,
Erik en Leon heeft zaterdagmiddag zijn titel met succes verdedigd
in de finale van het Remco Heite Schoolschaaktoernooi. Het
toernooi werd onder grote belangstelling afgesloten in het Linde
College in Wolvega. Het was een spannende eindronde tussen de
vijf hooggeplaatsten. Ons tweede team bestaande uit , Bastian,
Maud, Lars en Dagmar uit gr. 7/8 en Lars uit gr. 6 haalden een
verdienstelijke achtste plaats. De prijzen werden uitgereikt door
burgemeester André van de Nadort van Weststellingwerf. Van het
prijzengeld zijn 3 schaakklokken en een aantal borden aangeschaft
om ons zo goed mogelijk te kunnen voorbereiden op het Fries
Kampioenschap in april.
Tuintoneel groep 3
Donderdag 22 februari verzorgt groep 3 het Tuintoneel.
We verwachten alle ouders, opa’s, oma’s, oppassen en andere
geïnteresseerden op donderdag 22 februari vanaf 13:15 op school.
Rapportgesprekken en keuze VO gr. 8
Deze gesprekken zullen plaats vinden op dinsdag 6 en woensdag 7
maart. U wordt hiervoor samen met uw zoon of dochter op school
verwacht. Bijgaand ontvangt u het schema. Wij verzoeken u een
kopie van het paspoort of de identiteitskaart van uw kind mee te
nemen!!

Maart
05 MR vergadering
06 Rapportgesprekken keuze VO gr. 8
07 Rapportgesprekken keuze VO gr. 8
07 Comprix lerarendag (kinderen vrij)
09 Oud papier
14 Managementoverleg
21 Open dag Openbaar onderwijs
26 Schoolfoto gr. 8
30 Goede vrijdag (vrij)
April
02 2e Paasdag (vrij)
04 Managementoverleg
05 Theoretisch verkeersexamen
16 Unicef sponsorloop
20 Koningsspelen
20 Oud papier
23 Eindtoets gr. 8
28 t/m 13 mei Meivakantie
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