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Agenda
maandag
dinsdag
woensdag

9 april
10 april
11 april

maandag
dinsdag t/m
donderdag
woensdag
vrijdag
donderdag

16 april
17 t/m 19 april
18 april
20 april
26 april
27 april t/m
13 mei

weekopening, juf Annemieke
start project, 10.30 u.
voetbal 7-tallen, meisjes en jongens
voorlichtingsbijeenkomst nieuwe eindtoetsen, juf
Willianne en juf Lok, 13.30 uur.
onderzoek GGZ, groep 2; uitnodiging thuis ontvangen
Cito-Eindtoets, groep 8
voetbaltoernooi 11-talllen
Koningsspelen, 8.30 – 12.00 u.
presentatie project, voor alle ouders, 17.00 – 18.00 u.
start meivakantie
meivakantie

Godsdienst
Het thema voor de volgende week is: Is God hier?
De verhalen komen uit: 1 Samuel 3: 1-18 en
1 Samuel 4: 1-22
In de nacht hoort de kleine Samuel een stem. Het
is niet de stem van Eli; God roept hem. Zo weet
Samuel dat God bij hem is. De zonen van Eli
denken dat God bij het leger is als de ark
daarnaartoe wordt gebracht. Dan zijn ze vast
onoverwinnelijk! Maar het loopt anders. Israël
verliest de oorlog van de Filistijnen en de ark wordt geroofd.

Alle kinderen geslaagd!
Gisteren zijn alle kinderen van groep 8 geslaagd voor het theoretisch
verkeersexamen. Geweldig! Iedereen heel hartelijk gefeliciteerd!! Een
speciale felicitatie voor Rabeea. Het is een hele prestatie voor iemand
die nog maar zo kort in Nederland is, een examen te maken met
zoveel uitgebreide vragen in het Nederlands.
Fantastisch! Alle kinderen leefden ontzettend
mee toen het examen werd nagekeken en
iedereen was heel blij en applaudisseerde voor Rabeea. Zo mooi!
Nu op voor het praktisch verkeersexamen op 15 mei. Alvast oefenen met steeds je hand
uitsteken als je wilt afslaan, verhoogd de slagingskans.
Project ‘Geografisch Mondriaan’
Gisteren schreef ik al iets over het project
‘Geografisch Mondriaan’. Dinsdag openen
we het project. Wie helpt mee?? Opgave
bij juf Annemieke
annemieke.fidder@scpo-nop.nl en
betty.lok@scpo-nop.nl .
Tijdens de projectweken op dinsdag 17
april gaan de groepen 3 & 4 deelnemen
aan een schilderworkshop. De kinderen
gaan zelf dus echt aan de slag. Het zou fijn
zijn als de leerlingen van te voren alvast nadenken over wat ze willen gaan schilderen. Dan
kunnen ze bijvoorbeeld een afbeelding meenemen van een dier of van een sport. Een
tekening naar eigen ontwerp mag natuurlijk ook. Welke ouders kunnen er op dinsdag 17
april rijden? We beginnen 's morgens gewoon in klas, daarna gaan we direct richting
Emmeloord. De workshop duurt ongeveer 45 minuten. We verwachten dus rond
10:00/10:15 uur weer op school te zijn. Opgave bij juf Roos. roos.kaper@scpo-nop.nl . Alvast
bedankt.
We zijn nog op zoek naar mooie foto’s, platen, boeken e.d. van (tulpen) akkers in de
Noordoostpolder. Ook boeken over de ontstaansgeschiedenis van de polder zijn van harte
welkom! Misschien hebt u nog wel een ‘Mondriaan’. Denk mee! Geef het mee of breng het!!
We zijn er blij mee. Natuurlijk zorgen we er goed voor en krijgt u na afloop alles terug. Alvast
heel hartelijk bedankt!!!!
Voetbaltoernooi

Op 11 en 18 april vindt weer het jaarlijkse
schoolvoetbal plaats, waaraan alle scholen uit de
Noordoostpolder deelnemen. Dit keer doen we mee
met een meisjes 7-tal en jongens 7-tal en twee 11tallen. We spelen met gemengde teams van
Regenboog- en Fondali kinderen. De leiders op de
woensdagmiddagen zijn Kim Gros (jongens 7-tal),
Sjon Kieviet en Matthé Roose (meisjes). Voor de 11tallen zijn de leiders nog niet met zekerheid bekend.
Omdat we woensdag op tijd in Emmeloord moeten
zijn, is het handig op school een boterhammetje te eten. Voor tussen de wedstrijden door is
voldoende drinken en nog wat te eten ook belangrijk. We wensen alle kinderen veel succes

en sportplezier. Publiek is natuurlijk onontbeerlijk! Aanmoediging geeft altijd nieuwe
krachten. Dus….. op naar Emmeloord! Het speelschema is bijgevoegd.
Voor het vervoer op 18 april zijn nog rijders nodig. Opgave bij juf Willianne
willianne.bosma@scpo-nop.nl .
Koningsspelen
Ook voor de Koningsspelen zijn we op zoek naar
hulp. Opgave liesbeth.coehoorn@scpo-nop.nl.
Voor unit 1a: annemieke.fidder@scpo-nop.nl

Jarigen
Er zijn de volgende week geen jarigen.
Tot slot
Een goed weekend gewenst,
met hartelijke groet, mede namens het team, Betty Lok-Zelhorst.

