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Afspraak voor de komende periode: 
 

We doen aardig tegen elkaar 
 
Nieuwe leerlingen 
We verwelkomen Tessa Duursma bij ons op school. We wensen je een fijne 
schooltijd op de KAS. 
 
Kanjerinfo van………groep 2B 
In groep 2B hebben we het de afgelopen weken gehad over hoe dapper je bent 
als je, net als de konijnen in het verhaal, de witte pet op durft te zetten! Dat 
geldt ook voor de zwarte pet... Het is soms makkelijk om 'iets terug te doen' 
wanneer er wat gebeurt, maar het is beter om je schouders op je halen of je 
mening te geven en dus je witte pet op te zetten!  
Tijdens de oefening 'rug tekening' zaten de kinderen in de kring. Juf tekende 
iets op de rug van een kind en vervolgens gaf dit kind het teken door aan het 
kind naast hem/haar. Zo gingen we de kring door en probeerden we hetzelfde 
teken aan het einde van de kring te maken... best lastig! Op verzoek van de 
kinderen hebben we daarna ook nog even op elkaars rug getrommeld, 
gewreven en gekriebeld. 
 
Groep 8 
Alle leerlingen uit groep 8 hebben de komende week de Route 8 toets; dit is de 
eindtoets voor groep 8. Jongens en meisjes…veel succes! 
 
Koningsspelen 
Fijn dat er ouders zijn, die willen helpen bij de koningsspelen op vrijdagmorgen 
20 april. 
We krijgen de vraag of ouders hun jongere kinderen mee kunnen nemen bij de 
begeleiding van de spellen. De begeleiding vraagt best veel aandacht, vandaar 
dat we denken dat dat lastig te combineren i 
Maandag/dinsdag krijgt u een brief mee bij welk spel u staat en met wie. 
Hartelijk dank voor de opgaven!!! 
 
 



 
 
1E Heilige Communie 

Op zondag 22 april doet Stan Betting uit groep 4B zijn Eerste Heilige 
Communie tijdens een viering in de Pauluskerk in Emmen. Alle 
belangstellenden zijn hierbij van harte welkom. Stan, alvast een fijne viering 
toegewenst. 
 
Avondvierdaagse 
Vandaag wordt aan alle kinderen een formulier voor eventuele deelname aan 
de avondvierdaagse uitgedeeld. Het is belangrijk dat er tijdig wordt opgegeven 
want de tijd van inschrijven is korter dan voorgaande jaren i.v.m. de 
meivakantie. Is uw kind(eren) niet voor dinsdag 24 april opgegeven dan is het 
alleen nog mogelijk om individueel op te geven via de organisatie. Dus wees op 
tijd met opgeven! 
 
Schoolproject 
Maandag na de meivakantie starten we met het schoolproject. Dit jaar werkt de 
hele school over AMELAND. Het favoriete eiland om een heerlijk schoolkamp te 
beleven. Op donderdagavond 24 mei is de afsluiting en bent u van harte 
uitgenodigd de school te bekijken en het Ameland-gevoel ook een beetje te 
voelen. Zet deze datum dus alvast in uw agenda. In een volgende nieuwsbrief 
wordt u verder geïnformeerd. 
 
Schoolfoto’s 
De schoolfoto’s zijn meegegeven naar huis. Wilt u de bestellingen tijdig op 
school inleveren want de fotograaf haalt deze bestellingen op. Alvast bedankt. 
 
Gevonden voorwerpen 
De ton voor gevonden voorwerpen raakt vol. Wilt u controleren of er misschien 
iets van uw kind(eren) bij zit. De ton wordt binnenkort geleegd. 
 
Gevraagd 
Groep 3A is op zoek naar lege blikken babyvoeding met deksel. Hebt u er thuis 
nog 1 of meerdere staan en doet u er verder niets mee dan zouden wij het heel 

fijn vinden om ze te krijgen!!  (liefst zo spoedig mogelijk😄) 

Ook zoeken we nog een stuk of 6 witte kaarsen, deze mogen gebruikt zijn, 
restanten zijn voldoende!! 
 


