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Welkom
Vanaf deze plaats willen wij Kelan die volgende week in groep 5 bij
ons op school komt van harte welkom heten op obs Tuindorp.
Kelan wij wensen jou samen met je ouder(s) een heel fijne tijd bij
ons op school.

Unicefloop
Alle kinderen vanaf groep 5 doen op maandag 16 april mee aan de
UNICEFLOOP. De duur van de loop is maximaal één uur, van 19:00 tot 20:00
uur. De deelnemers aan de sponsorloop hoeven niet hard te lopen (snelwandelen mag ook), maar hoe harder hoe meer rondjes. We lopen op
Sportpark Molenwiek van FC Wolvega. Vandaag ontvangt u indien uw
kind(eren) hier aan mee doen per mail de overige informatie.

Verloting
Tijdens de Musical van groep 7 en 8 willen wij graag een verloting houden.
IKC de Vlindertuin
Afgelopen woensdag hebt u van ons een uitnodiging ontvangen om Hiervoor zoeken wij diverse prijzen. Misschien heeft u nog een aardigheidje
in de kast liggen en wil u dit wel ter beschikking stellen. U kunt de spullen in
dinsdag a.s met ons te praten over de invulling van IKC De
de oranje kast in de multifunctionele ruimte zetten.
Vlindertuin. Hierbij tonen we u ons promotiefilmpje dat pas
geleden op school is opgenomen. Hierop kunt u mogelijk uw eigen
kin(eren) zien terwijl hij/zij speelt of leert. We hechten heel veel
waarde aan uw inbreng en zien u daarom graag op dinsdag 6 april
om 20:00 uur
Theoretisch verkeersexamen
De leerlingen uit groep 7 en 8 hebben op 5 april het theoretisch
verkeersexamen. De kinderen kunnen zich al vast voorbereiden op
http://examen.vvn.nl/ waar een aantal oefenexamens staan.
Fries kampioenschap schaken
Op zaterdag 7 april zal het FSB kampioenschap voor
basisscholen plaatsvinden in Leeuwarden. Samen met nog 14
andere basisscholen wordt er gestreden om de titel. Aanvang is
13:00 uur. Rond 17:00 uur zal de prijsuitreiking zijn. Vorig jaar zijn
wij geëindigd als 5e en natuurlijk willen wij proberen dit te
verbeteren. Luuk, Driek Marit, Erik en Leon veel succes!!

Koningsspelen
Voor deze dag op 20 april hebben we weer veel hulp nodig. Mocht u ‘s
ochtends willen helpen, dan kunt u zich ook hiervoor opgeven via de
opgave lijst bij de keuken of via de mail.
GVO/HVO
Nog niet alle formulieren van de kinderen uit groep 4, 5 en 6 zijn binnen.
Wilt u dit zo spoedig mogelijk inleveren.
Schoolkorfbaltoernooi.
Dit toernooi zal plaatsvinden op woensdagmiddag 16 mei. We gaan ervan
uit dat alle kinderen van groep 3 t/m 8 hieraan meedoen. Voor het vervoer
en coaching hebben wij uw hulp nodig. U kunt zich hiervoor opgeven via de
intekenlijst bij de keuken.

Belangrijke data
April
02 2e Paasdag (vrij)
Schoolvoetbaltoernooi
04 Managementoverleg
Groep 7 en 8 doen op woensdag 11 april mee aan het
05 Theoretisch verkeersexamen
schoolvoetbaltoernooi met een meisjes 7-tal en een jongens 1107 Fries kampioenschap schaken
tal. Het programma ontvangen de kinderen volgende week. De
11 Schoolvoetbaltoernooi
kinderen uit groep 7 en 8 gaan met juf Marijke op de fiets naar het
16 Unicef sponsorloop
sportpark. De meisjes beginnen om 13.14 en de jongens om 14.24
20 Koningsspelen
uur. U komt deze woensdag toch ook even kijken op de
20 Oud papier
voetbalvelden van Sportpark “Molenwiek”. Denk erom dat je op
23 Eindtoets gr. 8
die woensdagochtend het tenue thuis alvast aantrekt, met een
23 MR vergadering
trainingspak daarover heen. Net als vorig jaar geen snoep
27 t/m 13 mei Meivakantie
mee! Mocht het echt 'dorstig' weer zijn dan zal een mobiel
Mei
watertappunt gerealiseerd worden: op de plaats waar ook de EHBO
15 Praktisch verkeersexamen
altijd zit. De kinderen kunnen dus hun water-bidon meenemen.
16 Bankbattle groep 7-8
16-17 Studie tweedaagse directies Comprix
Schooltenue
16 Schoolkorfbaltoernooi
Het schooltenue kunnen de kinderen van groep 7 en 8 thuis houden
21 Tweede pinksterdag (vrij)
tot na de avondvierdaagse.
24 Tuintoneel groep 1
Wij gaan ervan uit dat als iedereen het shirt en het broekje direct
28 Mr vergadering
na iedere activiteit wast, dit helemaal goed moet komen. Even
30 Generale Musical
vooraf weken bij smeer en vlekken. We hopen dat iedereen met de
31 Musical groep 7-8
grootste zorg het tenue behandeld.
Digibord
12 april zal er in het lokaal boven waar groep 5 zit een Digibord
geplaatst worden.
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