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Belangrijke data:
14 maart
15 maart

Survival groep 7 en 8
Kim Zandstra vertegenwoordigt onze school bij de
Voorleeswedstrijd in Meppel
16 maart
Voorlezen in het Drents.
23 maart
Stad en Esch debat door leerlingen gr 8 Promes.
6 april
19.00 u. Groepsvoorstelling groep 4
8 april
NK School skiën Zoetermeer
4, 11, 18 april Pauzeactiviteiten Meppel Actief.

-----------------------------------------

Woensdagmiddag 15 maart gaat Kim meedoen aan de voorleeswedstrijd. Zij is al kampioen
van onze school. Deze keer gaat ze het opnemen tegen de winnaars van de andere scholen in
Meppel.
Zij leest voor uit: De waanzinnige boomhut van 26 verdiepingen. Van Andy Griffith en Terry
Denton

-----------------------------------------Op 14 februari was de tweede schoonmaakavond. Helaas was de opkomst minder groot dan we
gewend zijn. Van een aantal ouders wisten we dat ze niet konden komen, die hadden materiaal
mee naar huis genomen.
In twee groepen stond er slechts één ouder schoon te maken en dat hebben we nog niet eerder
mee gemaakt op onze school.
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-----------------------------------------Groep 1/ 2 heeft als thema deze weken : De Ruimte

De afgelopen maand hebben we met de
kleuters over het thema ruimte gewerkt.
Zo hebben we de planeten van papier
maché gemaakt, hadden we een puzzel
over de ruimte van 205 stukjes,

hebben we een sloophoek gehad om een
onderdeeltje te zoeken zodat de ufo weer weg
kan vliegen, een rijmrobot en –ufo geknutseld
en natuurlijk mag een eigen raket niet
ontbreken.

Derde filmdag:
Hoofdthema van deze dag was kwaliteit.
Valse noten , gruis en baksten in de oren,
instrumenten verstopt niet om aan te
horen.
Er liepen o.a. jonge en oudere rocksterren,
een klassiek koor rond op school.
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Gelukkig werd er een oplossing gevonden,
instrumenten werden schoongemaakt en
verstoppingen opgelost.
Juf Roelanda kwam uit de tuba, meester Reinard
uit het drumstel en juf Marloes Lijzen uit een
piano.
Daarna was de koor, de band en het orkest weer
op oude sterkte en dus vol kwaliteit.

Groep 7 kreeg bezoek van de brandweer.
2 maart
Kwam Ingeborg van der Spoel [ specialist
Risicobeheersing van Drenthe] van de
brandweer bij ons in de klas.
Ze ging ons veel vertellen over brand in het
algemeen en over oorzaken van branden.
We kregen allemaal een stemkastje
[apparaatje]
Ze ging met ons een quiz doen van 10 vragen
over brand en risico’s
We hebben een rookmelder uit geprobeerd
ook heeft ze veel verteld over de hulpplannen
Er was een meisje die een roze kamer wou
Maar dat mocht niet van haar ouders. Dus
zocht ze op de zolder en ze vond een roze
kleed en die deed ze over de lamp en toen
moesten ze eten maar ze was vergeten de
lamp uit te doen en toen kwam er brand en
toen moesten
ze drie kwartjaar in een sta caravan wonen.
Een vraag van de quiz was, wat is een fatale
brand?
Een brand waar iemand bij om komt.
Wat is gevaarlijker? Een opgerolde kabel op
een haspel of een afgerolde kabel. Een
opgerolde kabel want er kan minder stroom
doorheen en het wordt te heet en gaat
smelten.
Waarschuwing: doe nooit je telefoon onder je
kussen als je hem gaat opladen. Het krijgt dan
geen zuurstof, wordt te warm en vliegt in
brand.

De rookmelder vaak controleren en geen
lappen over lampen doen om een andere kleur
kamer te krijgen.
Groetjes Isabelle en Thijmen. Groep
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Groep 1/ 2 krijgt nieuw meubilair.
Wie vindt het leuk om een schoolsetje op te halen? Neem dan contact op met Rozemarijn,
Roelanda of Corien

Verjaardagskalender
8 maart tot en met 23 maart
4 maart
5 maart
6 maart
10 maart

Mirne Righart
Britt van der Linde
Nanne Mulder
Dylan Woestman
Latanja Gerrits

Groep 8
Groep 6
Groep 1/ 2 a
Groep 7
Groep 7
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