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Belangrijke data:
18 en 25 april
18 april
23 april
24 april
26 april
16 mei
22 mei
23 mei
4 t/m 7 juni
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Atletiekclinic door De Sprinter uit Meppel
Peuterpas om 13.00 uur
Schoolreisje groep 3 en 4 naar Pinokkio in Assen
Spreekavond i.p.v. do. 26 april
Afscheid juf Tineke. Receptie vanaf 15.30 uur
Luizencontrole (mo.) en Schoolkorfbal (mi).
Schoolreis groep 1/2 naar Beerze Bulten
Schoolreis groep 5 en 6 naar Kameleondorp Terherne
Avond4daagse

Proefjes
In de plusklas doen we af en toe proefjes. Door zulke proefjes leren de kinderen vooral om goed te lezen
(begrijpend en studerend lezen) en door te zetten (doorzettingsvermogen). Deze keer maakten we van
melk en azijn plastic. De kinderen zijn vol enthousiasme aan de gang gegaan, helaas bleek het proefje niet
helemaal gelukt te zijn maar dat mocht de ontdek-pret niet drukken.
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Nieuws vanuit de MR
Omdat we jullie graag op de hoogte willen houden van wat we in de MR allemaal bespreken, hier weer een beknopt
overzicht van de afgelopen twee vergaderingen:










We willen begin van het komend schooljaar een enquête uitzetten onder de ouders om te inventariseren
hoe groot de behoefte aan een continurooster is. Wij hebben al nagedacht over voor- en nadelen maar
willen ook graag jullie mening hierover horen.
We vinden het erg jammer dat stichting Promes besloten heeft om de stakende leerkrachten niet door te
betalen, de stichting krijgt namelijk wel hun loon doorbetaald vanuit het ministerie. De betreffende
leerkrachten hebben gestaakt voor verbetering van het hele onderwijs, en niet alleen voor hun eigen loon!
Ook is de onveilige situatie op het marktplein, voor school, besproken. Met name is het op woensdag erg
onoverzichtelijk en daardoor gevaarlijk voor onze kinderen en hun begeleiders. We zullen dit in de volgende
vergadering verder bespreken.
Dat de vervanging van juf Tineke al geregeld is voor na de meivakantie vinden we erg fijn. Dit geeft
duidelijkheid aan de kinderen, ouders en collega's.
Namens de OV en MR heeft juf Ineke Kalter een mooi bos bloemen van ons gekregen. Zij is al langere tijd
ziek thuis. We hopen dat ze weer snel opknapt.
Na de meivakantie worden er nieuwe MR-verkiezingen uitgeschreven omdat André van der Vegt, onze
voorzitter, na de zomervakantie stopt met deze taak. Dit vinden we heel erg jammer, maar respecteren zijn
besluit. We gaan nu op zoek naar een goede vervanger. In de loop van april krijgen jullie hierover meer
informatie.

Mochten er vragen zijn over bovenstaande of over andere onderwerpen dan kunt u contact opnemen met ons
via mr.gaarlandt@stichtingpromes.nl
De volgende vergadering is op donderdag 24 mei.

Schoolfruit
In het team hebben we besloten dat de leerkracht zelf de indeling van het schoolfruit maakt en dit met de kinderen
bespreekt, zodat de kinderen weten wanneer ze zelf extra fruit mee moeten nemen. De afspraak van Fruit eten blijft
gehandhaafd, want het is niet de bedoeling dat de kinderen koekjes gaan eten.
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Korfbalclinic

Dos ’46 (gebroeders Borrink) geeft twee keer een
korfbalclinic in de sporthal. De groepen 4, 6 , 7 en 8
hadden afgelopen woensdag les en dinsdag 10 april
krijgen de groepen 3 en 5 korfballes.
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Vlechten voor de ziekte MS
Op woensdag 4 april heb ik, Tamara Kamphuis,
samen met 2 andere moeders een middag haren
gevlochten op de Commissaris Gaarlandt in
Nijeveen.
Met als doel: geld inzamelen voor Maxime.
Maxime is een jonge vrouw van 28 jaar en ze
heeft een ernstige vorm van MS. Om een
behandeling te krijgen, welke niet in Nederland
word uitgevoerd, moet ze uitwijken naar het
buitenland ( India, Zweden of Mexico). Echter,
een behandeling in één van deze landen kost heel
veel geld, wat NIET vergoed word door de
Nederlandse zorgverzekeraars. Voor meer
informatie en/of online doneren kan via:
https://maxtegenms.nl
Door middel van donaties probeert Maxime het
grote bedrag bij elkaar te krijgen.
Zo heb ik 2 weken een donatie bus op mijn werk
gehad, maar ik wilde meer. En toen kwam deze
actie tot stand.
In goed overleg met de directeur, Johan Pekel,
van de Commissaris Gaarlandt, mocht ik gebruik
maken van deze locatie. We hebben via Facebook
en posters in het dorp reclame gemaakt voor
deze actie. Al had ik wat meer opkomst verwacht,
we hebben toch een mooi bedrag bij elkaar
gevlochten.
Bedankt Johan Pekel, Jacqueline Spijkerman en
Anuska Trémour.
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Verjaardagskalender
10 april tot en met 28 april

11 april
12 april
14 april
22 april
23 april
24 april
25 april
26 april
28 april

Lisanne Huisman
Carlijn Huisman
Faya Rozema
Amy Snijder
Nino Bouwknegt
Thijs van der Vegt
Jodi Prent
Nils Nijsingh
Noortje Wieggers
Espen Winters
Nada Elharty
Melua Soer
Beau Lameire

Groep 1/ 2 b
Groep 1/ 2 a
Groep 3
Groep 4
Groep 1/ 2 b
Groep 1/ 2 a
Groep 1/ 2 a
Groep 5
Groep 5
Groep 7
Groep 6
Groep 3
Groep 1/ 2 a
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