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Welkom op school
Wij verwelkomen Mirthe Potze op school in groep 1
bij juf Tessa en Skye van Nielen in groep 8 bij juf
Renate. Welkom en veel plezier op onze school!
We hebben voor de meivakantie afscheid genomen
van Giavanno Krielen en Lily Hoek uit groep 1. Ze zijn
beiden gisteren gestart op een andere basisschool.
We wensen jullie een fijne tijd op jullie nieuwe school!
Brengen groep 1
Zoals u weet zijn we gestopt met de inloop. We
hebben gezien en ervaren dat de kinderen veel
zelfstandiger zijn geworden en we rustiger met de
lesdag kunnen beginnen. Verder sluit dit goed aan
binnen onze Daltonvisie van de school.
We hebben de afgelopen periode geconstateerd dat
er bij de ouders en leerlingen van groep 1 de behoefte
is om en af toe mee naar binnen te kunnen. We willen
graag op deze behoefte inspelen. Daarom mogen de
ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 1 één
keer per week hun zoon of dochter naar de klas
brengen. U mag zelf kiezen welke dag u dit doet en
hoeft dit niet te melden bij de leerkracht. Als de
eerste bel om 8.25 uur gaat, dient u afscheid te
nemen zodat wij om 8.30 uur kunnen starten met de
les. De pilot loopt tot de zomervakantie.
Natuurlijk mag u bij bijzonderheden gerust meelopen
naar binnen. We gaan hiervoor geen richtlijnen
opstellen. U kunt zelf inschatten of het handig is om
mee te lopen naar binnen. Als u een vraag heeft voor
de leerkracht of uw kind is jarig, loop dan gerust even
mee. U hoeft hiervoor geen toestemming te vragen.
Ondanks dat er geen inloop meer is, blijft u welkom in
school!

Actie Oekraïne
De afsluiting van het project met de boekenmarkt was
een groot succes! In totaal hebben we € 214,35
overgemaakt naar Giro 555- Samen in actie voor
Oekraïne! Hartelijk dank voor uw aanwezigheid en
donatie.
Zing en Spring
Op 6 oktober 2021 werd tijdens een overleg over het
Inspiratietraject MuziekAkkoord Drenthe het idee
voor een feestelijk muziekproject in Emmen voor alle
basisschoolkinderen in onze gemeente
gepresenteerd. Alle schoolbesturen omarmden het
plan. Uiteindelijk is men gekomen tot het project Zing
en Spring! Dit plan maakt het mogelijk het feest met
alle ruim 8500 leerlingen en leerkrachten verspreid
over 62 scholen in juni te gaan vieren.
Speciaal voor dit project is er door de bekende
kinderliedjesschrijver Jeroen Schipper (o.a. 123zing,
winnaar Willem Wilminkprijs) het lied Zing en Spring!
gecomponeerd. Het lied wordt ingezongen door onze
streekgenoten Martijje Lubbers en Leon Moorman.
Dit lied gaan alle basisschoolleerlingen en
leerkrachten leren. Het zal bij iedereen direct blijven
hangen!
Alle scholen worden bezocht in twee dagen tijd. Op
maandag 13 juni is onze school aan de beurt om met
elkaar te zingen en bewegen op Zing en Spring! Wij
kijken ernaar uit!

Verlof
Nu de coronaregels versoepeld zijn en we weer
vakantieplannen kunnen maken, zien we de
verlofaanvragen toenemen. Hieronder vindt u de
regels waaraan de school zich dient te houden.
Alleen de locatiedirecteur mag bij zeer dringende
belangrijke omstandigheden toestemming voor verlof
geven. In zulke gevallen vragen we u vooraf en tijdig
een schriftelijke aanvraag in te dienen bij de
locatiedirecteur. Belangrijk daarbij is dat u de reden
van het verzoek goed aangeeft. De locatiedirecteur
beoordeelt of de aanvraag gehonoreerd kan worden.
Bij twijfel wordt contact opgenomen met de
leerplichtambtenaar. Het verlofformulier kunt u
ophalen bij de locatiedirecteur.
Onder gewichtige omstandigheden verstaat de
Leerplichtwet omstandigheden die buiten de wil van
de leerling of ouders zijn gelegen.
Voorbeelden zijn o.a.:
 Verhuizing,
 Huwelijk van bloed- en aanverwanten tot en met
de derde graad.
 12,5-, 25-, 40-, 50-, of 60-jarig huwelijksjubileum
van ouders of grootouders.
 25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of
grootouders.
Er kan geen verlof worden verleend:
 Voor familiebezoek in het buitenland
 Vakantie in een goedkope periode of i.v.m.
speciale aanbiedingen
 Vakantie i.v.m. een gewonnen prijs
 Vakantie bij gebrek aan andere
boekingsmogelijkheden
 Uitnodiging van familie om buiten de
schoolvakantie op vakantie te gaan
 Eerder vertrekken of later terugkomen i.v.m.
verkeersdrukte.
• Verlof omdat andere kinderen in het gezin al vrij
zijn.
VVN Sandwichborden ontwerpen
Op vrijdag 13 mei gaan we starten met een nieuwe
verkeersactie, namelijk sandwichborden ontwerpen
onder begeleiding van VVN. Wij willen
verkeersdeelnemers attent maken dat er een school
gevestigd is in Weerdinge. We hopen dat volwassenen
op deze manier meer rekening houden met de
kinderen. Voor kinderen is het belangrijk dat ze zich

zelfstandig kunnen verplaatsen. Daarvoor is het nodig
dat volwassenen hen daarvoor de mogelijkheid geven
door zich verkeersveilig te gedragen. Dan is zelfs
30 km/uur in een woonwijk soms nog te hard.
Kinderen zijn de beste verkeersambassadeurs én de
beste reden om ons verkeersveilig te gedragen.
Daarnaast zijn kinderen vaak erg creatief.
Eind mei verwachten we de resultaten te kunnen
presenteren!
Koningsspelen
Hallo, wij zijn Raff en Wishara.
We mochten een stukje schrijven over de
koningsspelen:
We begonnen met de hele school op het plein met
het dansje: De fit top tien! Iedereen deed heel leuk
mee! We deden allerlei spelletjes. Raff vond de
voetbaldart heel erg leuk. Wishara vond het
bellenblaas XL het mooiste onderdeel. Klomp
midgetgolf vonden we allebei erg leuk. Toen zijn we
naar het plein gegaan en hebben we met stoepkrijt
het plein versierd. Op het springkussen deden we
tikkertje. We hadden honger gekregen van alle
spelletjes die we hadden gedaan en konden daarna
lekker genieten van de koningslunch. In de middag
hebben we nog een ijsje gehad. Het was een hele
leuke dag.
Praktisch Verkeersexamen groep 7-8
Op donderdag 12 mei doet groep 7-8 mee aan het
praktisch verkeersexamen in het centrum van
Emmen. Veel succes allemaal!
Studiedag
Op woensdag 15 juni zijn de leerlingen vrij i.v.m. een
studiedag van het team.
Vacature MR
Morgen is de laatste mogelijkheid om u kandidaat te
stellen voor de MR. Met ingang van juni 2022 is in de
medezeggenschapsraad (MR) van onze school plaats
voor een nieuw lid van de oudergeleding. De MR is op
zoek naar een gemotiveerde ouder die zich
beschikbaar wil stellen voor deze vacature. Als MR lid
kunt u meepraten, adviseren en instemmen w.b.t.
beleid. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de
brief die u op 26 april heeft ontvangen via
SchouderCom.

Agenda
Datum

Activiteit

11 mei
12 mei
16 -18 mei

Hoofdluiscontrole
Praktisch verkeersexamen groep 7-8
Schoolkamp groep 7-8
Schoolkorfbaltoernooi
Hemelvaart (leerlingen vrij)
Cito LOVS toetsweek groep 3 t/m 7

26 – 27 mei
30 mei – 10
juni
6 juni
7 juni
8 juni
13 juni

Pinkstermaandag (leerlingen vrij)
Nieuwsbrief mee
OR vergadering
Zing en Spring!
MR vergadering
15 juni
Studiedag (leerlingen vrij)
16 juni
GMR
19 juni
Vaderdag
23 juni
Rapport mee
27 juni
10-minuten gesprekken
30 juni
10-minuten gesprekken
De volgende nieuwsbrief verschijnt op dinsdag 7 juni
2022.

