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Kalender september
18-09 oudercontacten
20-09 oudercontacten
25-09 vergadering ouderraad
25-09 sportactiviteit
(buitenschools, zie flyer)
26-09 info-avond VO gr. 8
26-09 voorstelling gr. 1/2
27-09 hardloopclinic gr.3 t/m 8
28-09 hardloopclinic gr. 7

Voetbalvoorraad
aangevuld!
Coop Schippers heeft onze
kinderen een enorme vracht
voetballen gegund. De
jongens hieronder mochten de
zakken vullen. De ballen zijn
inmiddels dankbaar in gebruik
genomen!

Nieuwe afspraak 'gouden weken'
Zoals in de vorige nieuwsbrief aangekondigd, staat er in alle
groepen telkens een omgangsafspraak centraal. Deze en
volgende week krijgt 'de zorg voor eigen en andermans spullen'
extra aandacht. Kinderen leren over de waarde van materiaal en
hoe de waarde voor iedereen anders kan zijn. We zien op school
nu al veel mooi voorbeelden op dit gebied: een achtergebleven
jas op het plein, die door een ander kind ongevraagd even mee
naar binnen wordt genomen, spullen die gezamenlijk worden
opgeruimd, enzovoort.

Gratis voetbal- en tennisclinic in Odoorn
De kinderen hebben van juf Esther een flyer mee naar huis
gekregen. Hierop staan tal van gratis sportactiviteiten die in
Odoorn of in de buurt worden gehouden. U kunt deze flyer ook
nog eens bekijken in de bijlage. In Odoorn wordt er op
dinsdagmiddag 25 september een leuke tennis- en voetbalclinic
(door club OKKO en HOC) gegeven. Na deze clinics wordt
afgesloten met een wedstrijdje. De kinderen kunnen aan beide
activiteiten meedoen en kunnen zich aanmelden via deze link:
aanmelding voetbal- en tennisclinic
Ook worden in andere plaatsen van de gemeente tal van
activiteiten georganiseerd, ook voor de kleuters. Kijk hiervoor op
de algemene website:
alle sportactiviteiten Borger-Odoorn

Hardloopclinics voor gr. 3 t/m 8
In het kader van de Nationale Sportweken organiseert
atletiekvereniging De Sperwers, samen met de organisatie van de
Schutrupsrun, hardloopclinics voor onze kinderen. Deze clinics zijn
op donderdag 27 september voor de groepen 3 t/m 8 (met
uitzondering van groep 7). Groep 7 krijgt de clinic op vrijdag 28
september. Bij droog weer worden de clinics buiten in de buurt
van de school gegeven. De kinderen moeten in dat geval
sportschoenen meenemen (en gym- of trainingskleding).
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Luizenopsporingsteam bijna compleet!
We zijn blij dat zich al een nieuwe ouder heeft aangemeld om te helpen. Liefst hebben we nog iets meer
hulp. Had u nog niet gereageerd, maar begint het u nu toch te kriebelen? ;-) Meldt u zich dan alsnog
aan bij Martine. Alvast bedankt!

Voorstelling voor groep 1/2 op de Weiert
Op woensdagochtend 25 september speelt er voor de kleuters een voorstelling op de Weiert. Deze
voorstelling is gebaseerd op de boekenserie ‘Het Muizenhuis’. De hoofdfiguren zijn Sam & Julia. Zij zijn
allerbeste vrienden. Sam is superverlegen en Julia reuze-eigenwijs. Zij beleven tijdens deze voorstelling
spannende avonturen.

Fietsenkeuring groep 5 t/m 8 op vrijdag 19 oktober
Medewerkers van Veilig Verkeer Nederland komen op
vrijdagochtend 19 oktober alle fietsen van de kinderen van
groep 5 t/m 8 keuren. Het doel hiervan is om de veiligheid in
het verkeer te vergroten. Veel ongelukken worden
veroorzaakt door gebreken aan fietsen.
De goedgekeurde fietsen worden voorzien van de befaamde
OK-sticker. Om teleurstelling te voorkomen adviseren we u
om de fiets thuis vooraf te keuren aan de hand van de criteria
in het boekje dat uw kind morgen mee naar huis krijgt.
Hulp gevraagd:
Voor deze keuring hebben we vanaf 9 uur (tot ongeveer 11 uur) hulp nodig van vier ouders (of
grootouders?) die kunnen assisteren bij het invullen van de checklisten. Vanaf half 9 staat uiteraard de
koffie/thee voor u klaar. Wilt u komen helpen, meldt u zich dan alstublieft bij Martine of een van de
leerkrachten aan.
N.B. Veilig Verkeer is niet aansprakelijk voor schade die tijdens keuren kan ontstaan wegens achterstallig
onderhoud.
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