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INHOUD NIEUWSBRIEF
Agenda
Inleiding
Nieuwe leerling
Onderzoek schooltijden
Voorstelling groep 1/2
Voorstelling groep 3/4/5

Groep 5 t/m 8 Trompet- en
saxofoon les
Topondernemers
Oud papier

Overige informatie uit
Darp/Westerveld

AGENDA
9 maart
13/20 maart
30 maart
2 april
5 april

Oud papier.
GGD screening groep 2 en 7 (brieven worden
na de vakantie meegegeven aan de
leerlingen).
Goede vrijdag
Tweede Paasdag
Groep 7/8 Verkeersexamen- theorie
Overige data kunt u vinden op de website.
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INLEIDING

De lente komt eraan! Het is nu nog bibberkoud, maar het is al te zien
dat de natuur ‘wakker’ wordt. Niet meer in het donker naar school;
Heerlijk!
Ik hoop, dat de griep deze week bevriest. Die heeft ons genoeg
‘kopzorgen’ bezorgd. Veel kinderen werden ziek, sommigen zelfs voor
de tweede keer. Gelukkig hielden de leerkrachten zich staande; er zijn
soms invallers beschikbaar, meestal niet.
Er zijn op school veel activiteiten geweest in de afgelopen periode. Er
waren veel toetsen, de rapporten zijn de deur uit en er zijn
oudergesprekken geweest. We gaan er de komende tijd weer tegenaan.
Vandaag kregen we informatie over ‘het 70 jaar bestaan’ van Darp.
Interessant! Daar gaan we in projectweken mee aan de slag.
En dan nu alweer voorjaarsvakantie! Koud, maar zonnig zijn de
weersvoorspellingen; misschien wel schaatsen……! Namens het team
wensen we iedereen een fijne week en we hopen iedereen weer
uitgerust terug te zien in maart.
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NIEUWE LEERLING
We verwelkomen in maart een nieuwe leerling bij ons op school. Sophie
Plantinga wordt 7 maart 4 jaar. Ze zal na de voorjaarsvakantie bij ons
op school starten.
We wensen je een hele fijne schooltijd op de Veldwikke!

ONDERZOEK SCHOOLTIJDEN
Er zijn al veel enquêtes weer terug op school gekomen. Dinsdag 6
maart gaan we met de werkgroep de keuzes tellen. In week 11 volgt er
overleg van de MR De Veldwikke met de MR De Bosrank. In week 12
hopen we de uitslag met de definitieve keuze voor het volgend
schooljaar bekend te kunnen maken.

VOORSTELLING GROEP 1/2

Afgelopen woensdag (21-02) zijn we met groep 1 en 2 naar een
dansvoorstelling geweest.
De titel van de voorstelling was "Klein Zwanenmeer".
Er werd gedanst en gespeeld door twee personen; een man en een
vrouw. Ze namen verschillende rollen aan b.v. zwaan en dansende
bloem. Tussendoor werd er ook gebruik gemaakt van zgn
'schimmenspel', wat een beetje een mysterieus effect heeft.
Nieuwsbrief Maart 2018

OBS De Veldwikke te DARP

3

De kinderen waren geboeid, hoewel het voor sommigen een beetje te
lang duurde.
Terug in Darp hebben we er nog even over nagepraat. Een aantal
opmerkingen staan hieronder.
Lorena: ik vond de zwaan heel lief.
Rosanne: de vissen, de haai en de golven vond ik leuk. Ze gingen een
beetje op en neer wapperen en er zat ook nog een ding onder.
Dani: de baby-zwaan was zo zacht.
Marit: de dans was leuk.
Jay-Me: de grote zwaan was leuk, met die rode snavel.
Katinka: de roze vis was mooi.
Mason: dat ze ruzie kregen was mooi, met die flippers aan hun voeten.
Stacey: de klap voor de kont.
Erben: het duurde te lang. Ik werd er moe van.
Iris: dat baby-zwaantje was schattig!

VOORSTELLING GROEP 3/4/5
Op donderdag 22 januari hebben de kinderen van groep 3/4/5 de
voorstelling ‘Man met het stenen hart’ bezocht op de Oosterveldschool
in Uffelte. De voorstelling ging over Hans. Hans woonde met zijn
moeder, de koe en de geit in een schamele hut. Ze waren heel arm
maar wel gelukkig. Daar kwam verandering in toen achtereenvolgens de
koe, de geit en de moeder van Hans kwamen te overlijden. Hans had
zoveel verdriet, dat hij een wens deed om een hart van steen te krijgen.
Er verscheen een klein mannetje en hij bood Hans een hart van steen
aan, in ruil voor zijn tranen. Hans maakte dankbaar gebruik van het
voorstel en FLOEPS! Ineens had hij een stenen hart. Hans kon vanaf dat
moment gevoelloos door het leven. Hij werd rijk, trouwede met een
beeldschone prinses, werd beroemd en bewonderd…… maar gelukkig
werd hij niet.
Zoals het in een sprookje
hoort liep alles toch goed af
en zagen we dat uiteindelijk
de liefde overwon en Hans
gelukkig zijn eigen hart weer
terugkreeg. Samen met de
prinses kreeg hij twee
kinderen en die leken toevallig
heel veel op Monique en
Juliette, de moeders die met
ons mee waren naar de
voorstelling!
De kinderen waren van begin
tot eind onder de indruk van dit toneelstuk!
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GROEP 5 T/M 8 TROMPET- EN SAXOFOONLES
Maandag 12 maart hebben de leerlingen van groep 5 t/m 8 kennis
mogen maken met de instrumenten trompet en saxofoon. Aaron (groep
7) schrijft hier het volgende over:
Het was heel leuk we begonnen met het leren hoe je erin moest blazen
om geluid te maken. Daarna probeerden we met zijn allen een refrein te
maken met de saxofoon of trompet.

SOVA training

Er wordt weer een SOVA training georganiseerd. Deze zal plaatsvinden
in Diever of Dwingeloo. Kinderen van heel Westerveld kunnen meedoen
aan deze training. Onderaan deze nieuwsbrief vindt u meer informatie
hierover.
Met vriendelijke groet,
Lammert van der Wal
Sociaal werker

TOPONDERNEMERS

Dit schooljaar werken wij op school met Topondernemers.
Topondernemers is een nieuwe methode voor wereldoriëntatie.
Geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek komen op een nieuwe
en verfrissende manier aan bod. Topondernemers laat kinderen de wereld
ontdekken aan de hand van goed uitgewerkt thematisch onderwijs.
Wat je zelf ontdekt, onthoud je het best! Dat is het principe achter
Topondernemers.
Wij worden bij de invoering van deze methode begeleidt door de uitgever.
De kinderen zoeken zelfstandig informatie op en werken hierbij in groepen
samen. De informatie wordt verwerkt en vervolgens gepresenteerd aan de
andere kinderen. We hebben goed concreet materiaal hiervoor
aangeschaft, maar natuurlijk wordt er ook digitale informatie opgezocht.
Kortom; PRACHTIGE werkvormen!
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OUD PAPIER 2017-2018
Volgende data:
9 maart 2018
20 april 2018
U wordt benaderd wanneer u aan de beurt bent om te komen helpen.
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