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Compliment van de week:
Het compliment gaat deze keer naar Siebreg Kox die ons afgelopen maandag trakteerde op heerlijk
gemaakte tomaten-groentesoep. Siebreg, nogmaals dank. Wij hebben ervan genoten!

Regel van de week

school. In de bijlage vindt u hiervan een mooi
verslag.

Wanneer wij in de gemeenschapsruimte
werken praten wij met onze fluisterstem en
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zitten op onze plek.

Tandpasta

Experience day RSG
Trompmeesters
Op 24 en 26 november organiseert RSG
Trompmeesters te Steenwijk een Experience

Vandaag hebben alle leerlingen een tubetje

Day voor leerlingen uit groep 7 en 8. Wij

tandpasta meegekregen. De decembermaand

gaan hier met school niet naartoe, maar

is in aantocht. Dat betekent een gezellige

mocht u zelf met uw zoon/dochter willen

maand waarin over het algemeen wat meer

gaan dan is deze mogelijkheid er. Geeft u dit

gesnoept wordt dan in andere maanden. Wij

dan even aan bij de groepsleerkracht. In de

vinden het van belang dat we kinderen leren

bijlage van deze nieuwsbrief vindt u hierover

om zorg te dragen voor hun gebit, dat past

meer informatie.

goed binnen onze Gezonde School aanpak.
De tubetjes zijn beschikbaar gesteld door
familie Joffe/Sokolova. Heel hartelijk
bedankt!

Kennismaking Terra College
Wolvega

Nieuwsbrief

Jaargang: 2019/2020

Het Terra College in Wolvega heeft een

Schoolfruit

viertal manieren bedacht waarop leerlingen
van groep 7/8 kennis kunnen maken met de

Vorige week hebben wij de eerste lichting

school. In de bijlage vindt u hiervan een

schoolfruit ontvangen en hebben de

overzicht.

leerlingen kunnen genieten van een banaan,
worteltjes en een appel. De zogenoemde
gruitdagen zijn op woensdag, donderdag en

NSA Pietengym

vrijdag. Dit zijn de dagen waarop we in de

Op donderdag 3 december organiseert het

kleine pauze iets van groente of fruit eten

beweegteam Weststellingwerf

met de leerlingen. Gedurende de twintig

pietengymnastiek voor leerlingen uit de

weken schoolfruit hoeft u uw zoon/dochter op

groepen 1 t/m 6 in de gymzaal naast onze

eerder genoemde dagen geen fruit mee te

school. Aanvang is om 15.15 uur en vijf

geven naar school. Wanneer de twintig

minuten vooraf gaan de deuren open.

weken om zijn zal u hierover via de
nieuwsbrief worden geïnformeerd.

Groep 4/5/6 aan het woord

Sinterklaas
Op vrijdag 4 december zullen wij Sinterklaas
op school ontvangen. Dit zal echter zonder

Deze keer zijn de leerlingen van groep 4/5/6

groot onthaal om 08.30 uur zijn, omdat we te

aan de beurt om te vertellen wat zij de

maken hebben met de

laatste periode zoal hebben gedaan op

Covid-19 maatregelen.
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In de loop van de ochtend zal de
Goedheiligman Dorpsschool De Blesse
bezoeken. Het feest zal op gepaste wijze
(met inachtneming van de RIVM richtlijnen)
plaatsvinden in groep 1 t/m 5. Groep 6 t/m 8
hebben een gezellige ochtend met surprises
en gedichten.

Lootjes trekken
De leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 hebben
vandaag lootjes getrokken. Het is de
bedoeling dat zij één of meerdere cadeautjes
gaan kopen voor degene die ze hebben
getrokken. Iedere leerling heeft ook een
enveloppe gekregen met hierin €7,50. Dit
bedrag moet zoveel mogelijk besteed
worden. Tevens maken de leerlingen een
surprise en gedicht. De surprises kunnen
worden gebracht op donderdag 3 december
tussen 14.00 -15.00 uur en op vrijdag 4
december tussen 08.10 – 08.25 uur.

Agenda
19 nov.

MR/OV vergadering

27 nov.

Wieltjesdag

4 dec.

Sinterklaasviering

12 dec.

Oud papier

15 dec.

Tostidag groep 1/2/3

16 dec.

Tostidag groep 4/5/6

17 dec.

Tostidag groep 7/8

17 dec.

Kerstviering o.v.b.

18 dec.

Wieltjesdag

21 dec.

Start Kerstvakantie (t/m 1
januari)
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