
 
   
 

25 mei t/m 27 mei vrij 
30 mei 10.00 - 14.00 uur  Voorjaarsmarkt 
1 juni  klas 4 bezoekt Archeologisch Centrum Diever 
1 juni t/m 4 juni Avondvierdaagse 
8 juni  Schoolreis klas 3 naar het Openlucht Museum 
11 juni en 12 juni Klas 5 Olympisch kamp 
12 juni  19.30 uur Toneelstuk klas 6 in schouwburg Ogterop 
24 juni 17.00 – 19.00 Sint Jansfeest 
 

.  

   
Wat is het ieder jaar weer een prachtig gezicht: alle 
kinderen van onze school in witte kleding, versierd met 
gevlochten linten in frisse lentekleuren! Allereerst 
dansten de beide kleuterklassen om de meiboom. Er 
werd prachtig gezongen. Jos begeleidde ons vandaag op 
de piano en accordeon, dank daarvoor! De duiven 
mochten hun weg terug naar huis weer vliegen. Daarna 
dansten alle klassen een dans passend bij het 
jaarthema. Klas 1 een dans met de meiboomlinten, klas 2 
een dierendans, klas 3 een volksdans uit Israël, klas 4 
oefende het kruisen met de linten, klas 5 een Griekse 
volksdans en klas 6 sloot af met het helemaal invlechten 
van de linten. De ouders werden uitgenodigd de linten 
weer uit te vlechten. Er waren luilakbollen voor alle 
kinderen, die we ondertussen heerlijk oppeuzelden. De 
school is versierd met duivenslingers, papieren 
bloemetjes, duifjes, op de seizoentafels een kaart of een 
klein meiboompje. Juf Yvonne willen we bedanken voor 
het instuderen van de dansen met een aantal klassen. 
We wensen iedereen een mooi Pinksterfeest dit 
weekend! 

 
 
 
 

Het Sint Jansfeest wordt gevierd op 24 juni van 17.00 – 
19.00 uur. Het programma en de locatie worden na de 
vakantie bekend gemaakt. 
 

 

Vol enthousiasme hebben de kinderen van klas 3 en klas 
6 met drie topteams meegedaan met het 
schoolkorfbaltoernooi. Opvallend in hun spel was de 
samenwerking en het samenspel, waarin ieders kwaliteit 
belangrijk was. Jan Oosting, vader van Bram en Olaf uit 
klas 3 en Daphne uit klas 6, heeft vier weken met de 
teams geoefend. Wij zijn daar heel blij mee, dank je wel 
Jan! 
Van onze school waren er op dezelfde middag kinderen 
uit verschillende klassen aan het voetballen. Met 
allemaal kinderen van scholen uit Meppel was het een 
gezellige, sportieve middag. Ouders die geholpen 
hebben bij de organisatie van deze middag, hartelijk 
dank hiervoor.  
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Afgelopen woensdag hebben we met 11 kinderen van 
klas 3 en 4 het 4 x 4 voetbal toernooi gespeeld op het 
voetbalveld van Alcides in Meppel. Maxim, Toon, Niels, 
Bowie, Arne, Jelle, Tijl, Etienne, Mathieu, Finn en Vera 
hebben enorm hun best gedaan en vele meters achter 
de bal aan gelopen. We hadden er heerlijk weer bij! De 
eerste prijs zat er net niet in, maar ondanks dat hebben 
ze met elkaar een sportieve en gezellige middag gehad 
en vele doelpunten gescoord!  
 

Graag herinneren wij jullie eraan dat op 30 mei de 
Voorjaarsmarkt gehouden wordt. Neem je familie, buren 
en vrienden gezellig mee! Zoals al eerder gemeld lijkt het 
ons leuk als op die dag een aantal ambachten/hobby’s te 
bewonderen zijn. Tot nu toe heeft niemand zich 
aangemeld.  
Twijfel je nog of heb je vragen, schroom niet om ons aan 
te spreken! 
Groetjes van de Marktcommissie. 
Loet, Annemieke, Renske, Dieuwke, Joyce en Florine 
Voor aanmelding en vragen: renskeclaas@gmail.com 
 

Alle 5e klas kinderen zijn geslaagd voor hun theoretisch 
en praktisch verkeersexamen en hebben een mooi 
diploma ontvangen. 
 

Klas 5 gaat op 11 en 12 juni naar het Olympisch Kamp in 
Assen. 
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Op zaterdag 20 juni 2015 van 10.00 uur tot 15.30 uur is 
er een workshop praat- en/of luisterstok. De kosten voor 
de workshop zijn € 65,- inclusief koffie/thee en soep, 
excl. ongeveer €12 tot € 20 materiaalkosten. Er is nog 
plek. Info /aanmelden kan via Yvonne Lepelaars: 
lepelaartje@gmail.com. 
   

Dieuwke Yvar en Marijn 
Herma  Nayeli en Max 
Klas 1  Josefien 
Klas 2  Rixt 
Klas 3  Olaf en Bram 
Klas 4  Basthijn 
Klas 5  Dagmar 
Klas 6  Stephanie 
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