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Koningsspelen
De weergoden waren ons goed gezind. Wat een heerlijk weer om met zoveel
kinderen, ouders/ begeleiders en leerkrachten dit feest te vieren. Eerst een
koningsontbijt en daarna vol enthousiasme, met verhitte gezichten, de spellen
spelen. Alle ouders/ verzorgers die hebben geholpen dit feest tot een succes te
maken, hartelijk bedankt!
Kanjerinfo van groep…..5A
In groep 5 werken we o.a. met het boek "Max en de zwerver".
Het boek gaat over een jongen, Max, en een zwerver. Max is een jongen van de
leeftijd van de kinderen uit groep 5 en de zwerver heet Mister Peanut.
Max en Peanut worden vrienden. Peanut heeft zolang als zwerver
gefunctioneerd dat hij alle omgangsvormen wat vergeten is. Max helpt hem om
ze opnieuw te leren. Dit geeft allerlei grappige, spannende en aandoenlijke
misverstanden. De kinderen leren spelenderwijs, via het voorlezen van het
verhaal en bijbehorende oefeningen, allerlei belangrijke sociale vaardigheden.
Bijvoorbeeld: Zeg eens iets aardigs, nee durven zeggen, luisteren en
samenwerken.
Herhaalde oproep: Praktisch verkeersexamen
Voor het praktisch verkeersexamen voor groep 7, op dinsdagmorgen 15 mei
zijn we nog op zoek naar 2 ouders die controleren tijdens de fietsroute van de
leerlingen. U kijkt dan of alle kinderen zich aan de regels houden bij het fietsen.
U kunt zich opgeven bij de leerkrachten van groep 7.
Ontruimingsoefening
Woensdag hebben we een onaangekondigde ontruimingsoefening gedaan.
Daarbij hebben we de situatie nagebootst dat we geen gebruik meer konden
maken van de trap in school. De oefening verliep goed, we kregen
complimenten van de externe begeleider. We hebben ook verbeterpunten
geconstateerd; zo gaan we ervoor zorgen dat het alarm op enkele plaatsen in
school duidelijker hoorbaar wordt.
Eindmusical groep 8
De datum voor de eindmusical van zowel groep 8A als groep 8B is
woensdagavond 11 juli. Tijden en andere informatie volgt t.z.t.

Schoolproject Ameland
Na de meivakantie beginnen alle groepen met het schoolproject “Ameland”. De
hele school staat anderhalve week in het teken van het Waddeneiland Ameland.
De afsluiting is op donderdagavond 24 mei van 18.00 uur tot 19.30 uur. Alle
belangstellenden zijn dan welkom in de groepen, om de werkstukken over
Ameland te bekijken.
Vakantie
De meivakantie is van 27 april (Koningsdag zijn de kinderen vrij) tot en met
vrijdag 11 mei. Na de meivakantie beginnen we op maandag 14 mei met het
schoolproject Ameland. Maandag 21 mei is het 2e Pinksterdag en dan zijn de
kinderen ook vrij.
Voor iedereen alvast fijne dagen toegewenst.
‘Alle kinderen mogen meedoen’
Niet iedere ouder/verzorger is in staat om de kosten voor school, sport of
culturele activiteiten te betalen. Stichting Leergeld Emmen wil de kinderen van
deze ouders in de gelegenheid stellen om wel mee te kunnen doen aan
bijvoorbeeld schoolreisjes, of de sportvereniging, te kunnen fietsen of gebruik te
maken van de computer.
Stichting Leergeld Emmen richt zich op ouders/verzorgers;
 met schoolgaande kinderen tussen 4 en 18 jaar;
 met een inkomen van maximaal 120% van de bijstandsnorm;
 die in de gemeente Emmen wonen;
 die met de financiële bijdrage “kosten schoolgaande kinderen” van de
Gemeente Emmen, tegemoetkoming studiekosten of andere regelingen
de kosten van onderwijs en sport niet volledig kunnen betalen.
Hoe werkt Leergeld Emmen;
 De ouder/verzorger dient een aanvraag in.
 Een vrijwilliger van Leergeld Emmen komt bij u thuis voor een gesprek.
 De vrijwilliger doet een inkomenstoets en gaat na of aan alle criteria
voldaan is.
 Het bestuur van Leergeld Emmen besluit of de aanvraag goedgekeurd
wordt.
 Geld wordt rechtstreeks uitbetaald aan school/vereniging, e.d.
Meer informatie is te verkrijgen:
 via de website www.leergeldemmen.nl
 door contact op te nemen met de coördinator, tel. 06-27289980
 door het sturen van: een e-mail (info@leergeldemmen.nl) of brief/
antwoordkaart (Stichting Leergeld Emmen, Postbus 97, 7800 AB Emmen)

