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Donderdag 23 maart 2023 
 
Ouderavond 
Volgende week woensdag 29 maart hebben we een ouderavond gepland. Er komt deze avond een 
spreker van de bibliotheek Mar en Fean, Lena Oosting-Woudstra. Zij is lees- en mediaconsulent 
en zij houdt een interactieve lezing met als onderwerp: ‘Lezen en het belang van lezen’. Hieronder een 
aantal aspecten die besproken wordt: 
 
-Het belang voor (voor)lezen  
-Effecten van (voor)lezen op de woordenschat 
-Hoe lees ik voor in de praktijk?  
-Wat lees ik voor? Plus voorbeelden uit de praktijk 
-Uitleg van verschillende type en genres boeken 
 
U bent allen van harte welkom! We starten deze avond om 20.00 uur. Na afloop is er koffie en 
thee. 
 
Bag2school 
De komende weken doen we mee met de actie Bag2school. Bag2School zamelt (gebruikte) 
kleding in en keert per kilo een bedrag uit. Heeft u kleding over, dan kunt u dit, in zakken, inleveren 
bij school. Op donderdagochtend 6 april worden de zakken opgehaald. Het doel voor het geld is 
school zelf, ter vervanging van het oudpapiergeld. Bij voorbaat dank! 
 
Schoolvoetbal 
Op woensdag 5 april doen we met 3 teams mee aan het KNVB-
schoolvoetbaltoernooi in Sneek. De twee teams uit groep 5/6 spelen 6 
tegen 6 op een kwart van het veld en het team uit groep 7/8 in teams 
van 8 op een half veld. Er wordt gespeeld op de velden van VV Sneek 
Wit Zwart en de start is om 15.00 uur. Zet hem op jongens en meiden!  
 
Pasen 
Donderdag 6 april vieren we met alle kinderen het Paasfeest. We staan stil bij de betekenis van 
Pasen en zingen mooie liedjes met elkaar. We starten de dag met een gezamenlijk ontbijt. De 
kinderen hoeven thuis eerst niet te eten, maar schuiven direct om 8.25 uur aan bij de ontbijttafel. 
Een gezellige start van de ochtend en na het ontbijt gaan we beginnen met een gezamenlijke 
viering. Iedereen is deze dag om 12.00 uur uit. 
 
Goede Vrijdag en Paasmaandag vrij 
Vrijdag 7 april is het Goede Vrijdag en maandag 10 april tweede Paasdag. Alle kinderen zijn 
deze twee dagen vrij. 
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Project 
Van 11 tot en met 25 april gaan we in alle groepen aan de slag met het 
jaarlijkse project. Het thema van dit jaar is: Rondje wereld. Iedere 
(combinatie)groep heeft een continent toegewezen gekregen en gaat 
hier activiteiten en lessen bij uitvoeren. Op dinsdag 25 april willen we 
u op de kijkmiddag graag laten zien wat we allemaal gedaan hebben. 
Over de precieze tijden van de kijkmiddag informeren we u tegen die 
tijd.  
 

Ouderraad zoekt nieuwe leden!  
De Ouderraad (OR) is voor het schooljaar 2023-2024 op zoek naar 3 enthousiaste ouders die 
blij worden van het leveren van een bijdrage aan school en het plezier voor de kinderen. Het 
gaat veelal om de organisatie en ondersteuning van diverse activiteiten. We nodigen u van harte 
uit om een keer vrijblijvend een vergadering bij te wonen! 
 
Heeft u interesse? Laat het dan weten aan Jan Jacob, Lotte of een van de OR-ouders: Lian, 
Tjitske, Lieuwkje, Monique of Ine 
 
Koningsspelen 
Op vrijdag 21 april vieren we de Koningsspelen. Omdat dit tijdens de 
projectweken is, maken we er wereldspelen van. De hele ochtend gaan we lekker 
actief aan de slag met elkaar. De ouderraad regelt voor tussen de middag wat 
lekkers. Groep 1 is deze ochtend uiteraard ook van harte welkom. We hebben 
nog wel een aantal ouders nodig die deze ochtend kunnen helpen bij de 
spelletjes. Wilt u helpen, dan kunt u dit doorgeven aan één van de leerkrachten 
of de OR-leden. 
 
Tot zover de berichten,  
 
Jan Jacob Koornstra 
 

 
 
 
 
 
 

 

Agenda 
 
Maart 
29 Ouderavond (20.00 uur) 
 
April 
5 Schoolvoetbal 
6 Paasviering (iedereen 12.00 uur uit) 
6 Einde actie bags2school 
7 Goede Vrijdag (iedereen vrij) 
9/10 Pasen (iedereen vrij) 
11-25 Project 
21 Koningsspelen 
25 Kijkmiddag project 
27 Koningsdag (iedereen vrij) 
28 Start meivakantie (tot en met 5 mei) 
 


