
 
   
 

16 sept Schoolzwemmen voor klas 2 en 6 
23 sept Ouderavond klas 2 
24 sept Boeken- en mineralentafel 
25 sept Michaëlsfeest voor klas 1 t/m 6 
29 sept Michaëlsfeest voor kleuters 
30 sept Ouderavond kleuters 
4 okt Klusdag 
7 okt Ouderavond klas 3 
13 okt t/m 17 okt Herfstvakantie 
 
 

Ouafila heeft de afgelopen periode op invalbasis bij ons 
op school gewerkt. Wij zijn blij met wat ze voor de 
school heeft gedaan en willen haar daarvoor heel 
hartelijk danken. 
 
Voor klas 1 betekent dit dat naast Lenie Brouwer 
Maaike Peper als leerkracht voor de klas zal staan. We 
wensen Maaike  een goede start. 
 

Vanaf aanstaande maandag openen we de week met 
alle kinderen van klas 1 tot en met 6 in de zaal, waar 
we tien minuten samen zullen zingen.  
Liedjes voor de lagere klassen, canons en 
meerstemmige liederen voor de hogere klassen. 
Liedjes die horen bij de jaarfeesten, het seizoen, liedjes 
in andere talen. Regelmatig zal een klas iets alleen 
laten horen, waarbij de anderen luisteren. Alle kinderen 
staan daarbij in een grote kring. Zo willen we samen 
een schoolrepertoire opbouwen en op 
maandagochtend genieten van samen muziek maken. 
Dat is nog eens een fijne manier om de week te 
beginnen! 
Namens de leerkrachten, Betsie Otten. 
 

Op school zijn er kinderen met krentenbaard en 
kinderen met waterpokken. Voor meer informatie over 
krentenbaard kunt u de volgende link volgen. 
http://www.ggddrenthe.nl/fileadmin/files/ggd-
drenthe/pdf/Infectieziekten/informatieblad_krentenbaard
.pdf  
 

Thirza is haar door oma gebreide 
varkensmuts kwijt. Wie weet waar 
haar muts is? 
 

Cursus van 10 lessen van anderhalf uur tot de kerst. 
Kosten: volwassenen €150/180 (excl./incl. 
djembéhuur), kinderen €100/130.  Als er voldoende 
belangstelling is, starten we een afzonderlijke cursus 
voor kinderen. Gratis kennismakingslessen: 
dinsdag 23 september 20.30 uur en vrijdag 26 
september 19.30uur. Locatie: de Boerhoorn, Meppel 
Kom je naar de kennismakingsles? Ik hoor het graag 
van tevoren. tel. 0522-262631 / 06-275 96 378 
Tot ziens, Dizzy 
 

Op zaterdag 27 september 2014 wordt er in Havelte 
een Rabobank Mountainbike Jeugddag 
gehouden. Een mooie gelegenheid voor jeugd van 7 
t/m 15 jaar die wil kennismaken 
met het mountainbiken. Meer informatie hierover hangt 
op het prikbord bij de ingang. 
 

Dieuwke Khaleesi en Daan 
Herma  Stein en Sophie 
Klas 1  Pien 
Klas 2  Floris 
Klas 3  Rebecca 
Klas 4  Roos 
Klas 5  Luna 
Klas 6   
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