Belangrijke data voor de komende periode:
vrijdag 29 maart
Goede Vrijdag(kinderen vrij)
maandag 1 april
2e Paasdag(kinderen vrij)
dinsdag 2 april
Verenigingsdag (kinderen vrij)

groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8
team

Een paaslied
Van donker naar licht,
Van zwart naar heel veel kleuren.
Met Pasen kun je verder gaan,
Want Jezus is opgestaan,
De dood voorbij.
Het leven krijgt weer kleur
Voor jou en mij.
Geel van de zon,
De warmte die je nodig hebt,
Het licht voor jou en mij:
Het donker gaat voorbij.
Rood van de liefde,
Die mensen aan elkaar verbindt.
Die is oneindig groot
En sterker dan de dood.
Groen van de hoop:
De muren vallen steen voor steen.
We zien elkaar weer staan,
Een nieuwe tijd breekt aan.
Van donker naar licht,
Van zwart naar heel veel kleuren.
Met Pasen kun je verdergaan,
Want Jezus is opgestaan,
De dood voorbij.
Het leven krijgt weer kleur
Voor jou en mij.

Paasviering
Een week lang oefenden de leerlingen de paasliederen. Vandaag zongen ze de liederen uit volle
borst. De juffen vertelden het paasverhaal. Alle leerlingen werkten mee aan deze prachtige
paasdienst. De viering werd afgesloten met een paasmaaltijd. De ouders van de
activiteitencommissie willen we hartelijk danken voor hun medewerking.
Zending over Grenzen
De leerlingen hebben vorige keer € 17,65 meegenomen. Alle gevers en geefsters: hartelijk
bedankt!
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Nieuws uit het team
Open dag
We kunnen met veel plezier terugkijken op de open dag. Vooral ‟s avonds was het een drukte
van belang. De optredens van de leerlingen waren een groot succes. In de krant van Coevorden
is een halve pagina besteed aan de open dag. Ook op de website www.krantvancoevorden.nl
van de krant zijn veel foto‟s te zien. Deze week wordt de winnaar van de fotopuzzeltocht bekend
gemaakt. Ook kunnen de kinderen de foto van de open dag volgende week mee nemen naar
huis.
Verenigingsdag
Op dinsdag 2 april organiseert de vereniging haar tweejaarlijks verenigingsdag. Dit keer is het
thema ICT. Het belooft een inspirerende dag te worden.
Koningsdag 26 april
Ook onze school doet mee aan de koningsspelen. Op deze dag starten we met een gezamenlijk
ontbijt, vervolgens gaan we volop bewegen. Het wordt vast een leuke dag.
Werken aan wat werkt - Ik ben een echte vriend, op mij kan je vertrouwen (ik ben
jouw vriend, ben jij ook mijn vriend?)
Vriendschap is heerlijk, vrienden zijn belangrijk in ieders leven. Wat maakt
je een goede vriend? We letten deze weken op kinderen die zich naar
elkaar toe aan afspraken houden, iets beloven en het ook doen, die
aandacht hebben voor hun vrienden. Als u het ook belangrijk vindt dat uw
kind zelf ook een goede vriend is, prijs het dan als u gedrag ziet dat daar
bij past. “Weet je, wat knap van je dat je je aan de afspraak hield om te
spelen met Bas. Ik hoorde dat je ook werd meegevraagd om te gaan
zwemmen met Jan. Maar afspraak is afspraak voor jou. Ik ben trots op je!”
of: “Lief van je dat je aan Anja vroeg hoe het bij de tandarts is geweest.
Ze kon fijn even van zich afkletsen nu!”
Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1 en 2
Vorige week hebben we het project over Drenthe afgesloten. Het was een geweldige dag met
een grote opkomst van papa‟s, mama‟s, opa‟s en oma‟s. Iedere groep liet iets zien op het
podium. We konden proeven van brune bonen, knieperties en zelfgebakken broodjes. Deze
week zijn we met de lente begonnen. De thematafel is al weer veranderd in een fleurige
lentetafel.
We hebben ook 2 nieuwe leerlingen bij ons op school. Nyla Keuter is 6 maart 4 jaar geworden
en Mick Kuipers wordt a.s. zaterdag 31 maart 4 jaar. We willen hen allebei heel veel succes en
plezier wensen bij ons op school.
Nieuws uit groep 3 en 4
Na hard werken, maar ook veel leuke en leerzame dingen
te hebben gedaan tijdens de projectweek is een
welverdiend, lang paasweekend in zicht. De kinderen
hebben zich opperbest vermaakt en tevens van alles
opgestoken over het leven van vroeger. We hebben koffie
gemalen en brood gebakken, de foto‟s zullen binnenkort
op onze website te bewonderen zijn. Verder gaat het
“gewone” werk natuurlijk ook gewoon door en heeft groep
3 inmiddels kern 8 van Veilig Leren Lezen afgerond.
Groep 4 werkt hard aan het zich eigen maken van de
tafels. Graag willen we u vragen de tafels van 3 en 4 af en
toe met uw kinderen te oefenen. Over enkele weken willen we ook beginnen met de
spreekbeurten in beide groepen. De kinderen in groep 3 mogen aan de hand van spullen of
foto‟s iets over zichzelf vertellen en de kinderen van groep 4 mogen een onderwerp uitkiezen
waar ze graag iets over willen vertellen. De kinderen krijgen een brief mee met de benodigde
informatie.
Nieuws uit groep 5 en 6
Inmiddels hebben we het project over Drenthe vroeger en nu afgerond. We kijken terug op een
gezellige open dag. We hopen dat u iets heeft geleerd van onze Drentse quiz. Deze en
aankomende week zijn korte weken voor de kinderen. Maar we werken nog wel even door. Blok
8 voor rekenen is afgerond, en voor taal zijn we net begonnen in hoofdstuk 8.
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Ook de spreekbeurten zijn goed van start gegaan. We hebben al heel wat geleerd over
grasparkieten, zeepaardjes en justitie.
We wensen u allemaal fijne paasdagen toe! Geniet van een lekker lang weekend!
Nieuws uit groep 7 en 8
Wat een drukke maar gezellige weken waren het! In onze groep hebben we een „trektocht‟ door
Drenthe gemaakt en de resultaten heeft u kunnen zien (én horen!) op de open Dag. De
leerlingen hebben prima samengewerkt en een groepswerkstuk gemaakt. Daar heb je best veel
vaardigheden voor nodig: luisteren naar elkaar, je ideeën naar voren brengen, niet persé je zin
willen hebben, taken kunnen verdelen en je aan afspraken houden.
Vorige week woensdag werden we voorgelezen in het Drents. Ademloos luisterden de kinderen
naar de verhalen. Ook het pannenkoekenbakken en het knieperties bakken was een groot
succes!
We gaan nu genieten van een paar dagen vrij, om er daarna weer volop tegen aan te gaan!

Een impressie van de open dag!

Hiep hiep hoera!!
maandag 1 april
dinsdag 2 april
zaterdag 6 april

Thomas Berkhout
Davey Kremer
Rutger Storm

groep 4
groep 5
groep 7
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