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Agenda
Vrijdag 8 april:
Dinsdag 12 april:
Donderdag 14 april:
Vrijdag 15 april:
Zaterdag 16 april:
Maandag 18 april:
Dinsdag 19 april:
Woensdag 20 april:
Woensdag 27 april:

Schoolarts groep 1/2
Groep 7/8 workshop cultuur (13.15 – 15.15 uur)
Paasontbijt
GOEDE VRIJDAG (alle leerlingen vrij)
Oud papier
TWEEDE PAASDAG (alle leerlingen vrij)
STUDIEDAG (alle leerlingen vrij)
Koningsspelen
KONINGSDAG (alle leerlingen vrij)

Directie/IB aanwezig
Maandag 11 april:
Petra aanwezig
Dinsdag 12 april:
Ageeth aanwezig (middag)
Dinsdag 19 april:
Marlies aanwezig
Woensdag 20 april:
Ageeth aanwezig
Donderdag 21 april:
Petra aanwezig
Marije is elke maandag en dinsdag op school aanwezig.
Corianne is elke dinsdag op school aanwezig.

Berichtje van juf Marije
Via deze weg wil ik jullie graag allemaal laten weten dat dit het laatste schooljaar zal zijn dat ik op de Van
Royenschool zal werken. Ik ga samen met mijn man Roy de zaak overnemen waar hij nu werkt. Wij zullen
per ingang van 1 juli samen dus een eigen bedrijf gaan runnen. Ik kijk met heel veel plezier uit naar deze
nieuwe uitdaging, maar hiermee sluit ik natuurlijk ook weer iets af. Ik wil jullie allemaal danken voor de
fijne tijd die ik hier gehad heb.

Ziekmelden
Wij willen u als ouders/verzorgers een verzoek doen. Wanneer uw kind om wat voor reden dan ook niet
op school kan komen, willen we graag dat u dit telefonisch aan de school doorgeeft. Wanneer
leerkrachten via mail of app dit bericht krijgen, wordt dit namelijk niet altijd gelezen en wordt er vanuit
school toch nog weer gebeld. Dus graag direct telefonisch doorgeven om verwarring te voorkomen. Alvast
bedankt!

Oud papier
De eerstvolgende datum voor het ophalen van het oud papier is zaterdag 16 april. Voor deze datum staan
de ouders/verzorgers van de volgende kinderen op de lijst: Noa & Demi Eggens, Denny & Semmy Stap,
Loiza, Nohla & Yahra Heijnen en Niek van ’t Hull. Alvast bedankt voor jullie hulp!

Tekenles van juf Marion
Vorige week maandagmiddag hebben de kinderen van groep 4 een buiten-tekenles gehad. We begonnen
op het plein, daarna naar de pony’s naast de tennisbaan, toen door het bosje langs de begraafplaats naar
de reuzenstoelen van Ellert & Brammert en tenslotte een prachtige bloeiende Magnoliaboom in de straat
getekend. Ze hebben heel erg hun best gedaan. Door goed te kijken leer je goed tekenen!

Vormingsonderwijs
Wilt u voor uw kind lessen godsdienstig of humanistisch vormingsonderwijs? Dat kan! Bij wet is het zo
geregeld dat in elke openbare basisschool dit vormingsonderwijs (GVO/HVO) wordt gegeven.
Vormingsonderwijs laat zien wat geloof of levensovertuiging voor mensen kan betekenen. Onze school
ziet dat als inspirerend en verrijkend, omdat kinderen zo een eigen kijk op het leven kunnen
ontwikkelen. De lessen gaan uit van respect voor mensen die anders in het leven staan. De wekelijkse
lessen van drie kwartier worden verzorgd door bevoegde vakleerkrachten van diverse
levensbeschouwelijke richtingen.
U kunt kiezen voor:
• Vormingslessen vanuit een specifieke levensbeschouwing (boeddhistisch, hindoeïstisch humanistisch,
islamitisch, joods, katholiek of protestants vormingsonderwijs)
• Vormingslessen waarbij vakleerkrachten uit diverse levensbeschouwingen gezamenlijke lessenseries
verzorgen.
Wij roosteren de lessen zo in dat uw kind geen kernvakken mist, zoals rekenen en taal. Er zijn voor u
geen kosten aan verbonden. De rijksoverheid betaalt deze lessen. Ga voor meer informatie naar de
website http://www.vormingsonderwijs.nl
Deze week ontvangt uw kind (groep 5, 6 en 7) een folder en een aanmeldformulier voor HVO/GVO voor
het volgende schooljaar. Wij willen deze formulieren graag uiterlijk volgende week vrijdag retour.

Kanjertraining in groep 5 en 6
In groep 5 en 6 zijn we de kanjertraining gestart met spelletjes. Voordat we een spel beginnen starten
we met het bespreken van de kanjerafspraken.

De eerste oefening was in het begin even
de kat uit de boom kijken maar door de
oefening een paar keer te herhalen
werden alle kinderen enthousiast.

Op dit moment lezen we het verhaal van Max en de zwerver.

En we denken na over een stelling.
Ga jij iemand helpen? Waarom wel/niet?
Op dit moment heel actueel.

Beste ouder(s), verzorger(s),
zaterdag 30 april 2022 om 10.00 uur openen we weer onze deuren. Wij willen je/ jullie graag op de hoogte
brengen van het aanbod van lessen en activiteiten in ons mooie verwarmde buitenbad.
Zwemveiligheid is heel belangrijk en daarvoor is het bijhouden van goede zwemvaardigheden van belang. Maar
daarnaast is zwemmen ook vooral een fantastische manier om aan je conditie en je gezondheid te werken!
Aanbod lessen voor kids
Dinsdagavond van 18.15 tot 18.45 uur: Aquakids
Dinsdag- en donderdagavond van 17.30 tot 18.00 uur: Snorkelen
Meer informatie hierover vind je op onze site.

Daarnaast verzorgt De Reddingsbrigade uit Beilen op donderdagavond lessen in ons bad.
Wij vinden het belangrijk om zoveel mogelijk kinderen de mogelijkheid te bieden hun zwemvaardigheid te
onderhouden/verbeteren. Daarom zijn de lessen die wij en de Reddingsbrigade aanbieden, tegen de laagst
mogelijke prijs. Ook is ons aanbod te vinden in de Doe-mee-webwinkel.
Voor een extra warm onthaal organiseren de buitenbaden dit jaar samen met de Gemeente Coevorden
‘BlueSaturday’: wie op zaterdag 23 april een seizoenkaart voor lessen en/of een zwemabonnement bestelt, krijgt
25% korting (op de voorverkoopprijs indien van toepassing)! Zie www.bluesaturday.nl voor meer informatie.
Zwemactiviteiten
Van 3 mei tot en met 3 juni organiseren wij weer de Gezonde zwem4daagse.
Ook organiseren wij regelmatig leuke middagen en avonden, zoals spelletjesmiddagen, discozwemmen, etc.
En wij bieden op dinsdagavond en donderdagochtend lessen Aquasport aan. Leuk om zelf aan deel te nemen "
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We zien je/ jullie graag in Bosbad Noord-Sleen!
Sportieve groet,
Nicole Piening
Teamleider Bosbad Noord-Sleen
Bosbad Noord-Sleen
‘T Haantje 86
7846 TK Noord-Sleen
www.bosbadnoordsleen.nl
info@bosbadnoordsleen.nl

