
Koningsspelen 

De basisscholen in Schoonoord doen ook dit jaar weer mee aan de Koningsspelen. De leerlingen van de 

groepen 5 t/m 8 gaan sporten op en rondom de sportterreinen van  Schoonoord. Tot 9.45 uur zijn alle 

leerlingen op hun eigen school aanwezig. Om 9.45 uur gaan de midden- en bovenbouwleerlingen lopend 

naar hun eerste clinic. Zij weten waar ze wanneer moeten zijn. Het schema voor deze dag ziet er als 

volgt uit: 

10.00 tot 10.45 uur  eerste clinic 

11.00 tot 11.45 uur tweede clinic 

12.00 tot 12.45 uur derde clinic 

12.45 tot 13.00 uur  pauze/afsluiting op eigen school 

 

U bent bij de clinics van harte welkom om te zien hoe 

sportief uw zoon of dochter bezig is met de sporten die hij of zij gekozen heeft. De leerlingen zijn om 

13.00 uur vrij. Ze mogen fruit en drinken voor tussendoor meenemen maar kunnen dus thuis een brood-

je eten. 

De kinderen van groep 1 t/m 4 sporten/spelen in en rondom school. 
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Oud papier: 

Voor het halen van oud papier zijn wij hulp  

nodig van de ouders van (zaterdag 4-5-’19):  

 Kai Alserda 

 Roos Oving 

 Sanne Prins 

 Ingmar Fisser 

Bij verhindering graag zelf zorgen voor  

vervanging. 

Belangrijke data:  

Woensdag 10 april:  

 groep 5/6 leesvirusfeest 9.00—10.00 

 Schoolvoetbal 

Donderdag 11 april: 

 groep 5/6 paaspakketjes brengen 11.00—13.00 

Vrijdag 12 april: Koningsspelen 

Dinsdag 16 april: studiemiddag, kinderen 12.00 uur vrij 

Woensdag 17 april: generale musical groep 1 t/m 6 

Donderdag 18 april: musical groep 1 t/m 6 

Vrijdag 19 april: Goede vrijdag 

Maandag 22 april: Tweede Paasdag 

Dinsdag 23 april: Studiedag: leerlingen vrij 

Bijlagen: 

Nieuwsbrief Bosbad Noord-Sleen 

 

Paaspakketjes 

Donderdag 11 april gaat groep 5/6 paaspakketjes uitdelen in het Ellertsveld. Ze lunchen daarna samen met 

de ouderen. De kinderen hoeven geen lunch mee te nemen, maar gaan tussen de middag ook niet naar 

huis. ‘s Middags krijgen ze ook een pakketje mee naar huis. Dit pakketje mogen ze in hun omgeving aan 

een oudere geven. 



Musical groep 1 t/m 6 

De groepen 1 t/m 6 zijn druk bezig met het instuderen van hun eerste  

musical. Er wordt veel gezongen en geoefend, en belangrijker nog heel veel 

plezier gemaakt.  
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Kijkweek 

Vorige week hebben we weer een kijkweek gehad. We hopen dat iedereen heeft kunnen zien wat hij of 

zij graag wilde zien. Daarnaast hopen we dat de drempel om de klas in te komen dit jaar lager is  

geworden, doordat we drie keer een kijkweek hebben georganiseerd. Volgend schooljaar zullen er geen 

kijkweken meer worden ingepland. Mocht u langs willen komen om een les te bekijken, dan bent u van 

harte welkom. U kunt hiervoor dan een afspraak maken met de desbetreffende leerkracht.  

Rapporten en portfolio’s 

Willen jullie allemaal de rapporten en portfolio’s weer meegeven naar school? Dan kunnen we weer  

verder werken in de portfolio’s.  

Annet 

Hallo Allemaal, 

Na lange tijd een berichtje van mijn kant. Helaas ben ik de afgelopen periode afwezig geweest i.v.m. een 

burn-out. Heel vervelend, maar gelukkig gaat het weer de goede kant op. Sinds maart ben ik aan het re-
integreren op de Vlinderhof in Noord-Sleen. Ik merk wat ik aan kan en, zoals ik van alle kanten als advies 

krijg, ik houd mezelf goed in de gaten. 

Met vriendelijke groet, 

Annet Horsting-Mazenier 

Schoolfotograaf 

Voor vandaag stond de schoolfotograaf op de planning. Helaas was de fotograaf ziek 

en was er geen vervanger beschikbaar, waardoor het maken van de foto’s niet door 

kon gaan. Vanuit foto Koch hun welgemeende excuses! Wij hopen als school dat u 

er niet teveel last van heeft gehad.  

De afspraak is verzet naar dinsdagochtend 16 april. 

Schoolhandbal  

De dames van groep 6/7/8 hebben afgelopen zaterdag laten zien hoe goed ze kunnen handballen. Ze zijn 

namelijk door naar de Drentse Kampioenschappen op 18 mei. Heel veel succes en zet hem op! 

Studiemiddag 

Volgende week dinsdagmiddag hebben wij als team een studiemiddag. De leerlingen zijn daarom om 12.00 

uur vrij. We hopen op goed weer en wensen de kinderen dan een fijne middag! 
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