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Nieuwe leerlingen:
We verwelkomen Merle van der Linden en Precilla Wesseling bij ons op school.
We wensen jullie een fijne schooltijd op de KAS.
Afscheid Elly:
Vandaag is het afscheid van Elly omdat ze met pensioen gaat. De kinderen
verzorgen optredens en er is vanmiddag high-tea op school. We gaan Elly
missen en Elly ons ook, we wensen haar alle goeds voor de toekomst.
LOT nieuws:
Volgende week is er op dinsdag een her-controle van het LOT voor groep 5A.
Gastlessen van “Drents Landschap”
Op woensdag 4 april is het Drents Landschap bij de groepen 3 en 4 op visite
geweest. Er is uitgebreid verteld over “De groene snelweg” voor de dieren die
bijna naast onze grijze snelweg verborgen ligt. Volgende week woensdag wordt
er in groep 4B/5B en 6B/7B over de das in Drenthe verteld. In de groepen 3 en
4 was het reuze interessant.
KNVB voetbaltoernooi:
Onze jongens van groep 6 hebben het uitstekend gedaan op het KNVB
schoolvoetbaltoernooi op Goede Vrijdag. Ze zijn EERSTE geworden en mogen
daarom deelnemen aan de district-finale op woensdag 16 mei.
De meisjes van groep 7/8 werden eerste in hun poule en mochten door naar de
finalepoule. Uiteindelijk behaalden ze de DERDE plaats, waar ze zeker trots op
mogen zijn!
De jongens van groep 7/8 hebben dapper gestreden maar zijn helaas niet
verder gekomen dan de poule-fase. Toch prima gedaan jongens!
Alle coaches, moeders die de kleren hebben gewassen en alle supporters
reuze bedankt!! Het was ondanks de regen ‘s ochtends, een sportief geslaagde
dag!

KLIEDERKERK!
Voor gezinnen met kinderen van 0-12 jaar en andere belangstellenden
Zondag 22 April van 15.00 – 17.00 uur in de Opgang in Emmen!
Thema: Van top tot teen!
PG Emmen Zuid.
Gevraagd:
Snoeptomaat-emmertjes of kwark-emmertjes voor groep 3B. Heeft u lege
emmertjes met deksel, wij zijn er blij mee!!

