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Nieuwsbrief
Verkeersexamen
Woensdag 11 mei deden de schoolverlaters mee aan het fietsexamen.
Iedereen moest op de fiets naar school. Toen gingen we in een rij naar het examen. Daar kregen we
een hesje met een nummer erop. Toen moesten we
met z’n tweeën tegelijk weg. Onderweg stonden pijlen om de route aan te geven. Ook waren er mensen die keken of je het goed deed. Je moest goed
opletten, je hand uitsteken en goed aan de regels
houden. Toen we klaar waren, gingen we terug naar
school.
Iedereen is geslaagd! We kwamen zelfs in 'De Krant'!

Verjaardagen
In de komende periode zijn de volgende kinderen / collega’s jarig.
Allemaal van harte gefeliciteerd en een gezellige dag!!
Di 7 juni

Samantha Wilkens (9 jaar) - groep Donkerrood

Wo 8 juni

Luka Gietema (13 jaar) - groep Paars
Annemieke Birza-Boven (45 jaar)

Do 9 juni

Tobias Poelstra (11 jaar) - groep Limoen
Riley Siems (11 jaar) - groep Wit
Susan Cazemier (22 jaar)
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Ma 13 juni

Annuska Krol (51 jaar)

E-mailadres:

Do 16 juni

Sander Luinge (13 jaar) - groep Geel

Zo 19 juni

Thijs Geerling (10 jaar) - groep Wit
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@sbothogeholt
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SBOthogeholt

Nieuwsbrief
De nieuwsbrief
verschijnt één keer
per twee weken.
De nieuwsbrief is
ook te vinden op
onze website.

Margedagen
De komende periode hebben wij als school nog 3 margedagen;
Maandag 13 juni 2022
Maandag 4 juli 2022
Dinsdag 5 juli 2022; Oudercontacten dag
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Rondje om de Brink

Rondje om
de Brink

Met het erfgoedproject ‘Rondje om de Brink’
hebben de leerlingen van groep Donkerrood en
Oranje kennis gemaakt met vier erfgoedinstellingen in Roden. In het Scheepstra Kabinet,
Museum Havezate Mensinge, de Catharinakerk en
Speelgoedmuseum Kinderwereld hebben
ze spelenderwijs ervaren hoe het leven rond 1910
eruit zag.
Zo hebben ze geschreven met een griffel op een
lei, de preekstoel beklommen in de kerk, gekeken
in de deftige eetkamer van ‘mijnheer’ en heerlijk
gespeeld met speelgoed van vroeger in het kindermuseum.

Vrijwillige ouderbijdrage
Eenmaal per jaar vraagt de school u een vrijwillige Ouderbijdrage te betalen
voor uw kind(eren). Dit hebben wij in januari gedaan. Deze bijdrage gebruiken
we onder andere voor Pasen, Sinterklaas, Kerst en andere schoolfeesten.
Ofwel, de spreekwoordelijke ‘kersen op de taart’ in het onderwijs.
Tot op heden heeft helaas slechts 50% van de ouders deze bijdrage betaald.
Wij doen hierbij dan nogmaals een oproep;
Vrijwillige
ouder
bijdrage

Vrijwillige Ouderbijdrage per kind: € 32.50
Graag overmaken op rekeningnummer:
NL43 RABO 0355 843 102
ten name van Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld
onder vermelding van voor- en achternaam en groep van uw kind.
Mocht het u niet lukken het gehele bedrag te betalen mag u ook een gedeelte
betalen. Wij hopen dat jullie alsnog (deels) kunnen betalen, zodat we ook
volgend jaar leuke activiteiten kunnen organiseren op school.
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Een spuwende lava in groep Limoen
Afgelopen week hebben de leerlingen van groep Limoen een
‘spuwende lava’ gemaakt. Helaas had juf Chantal en de leerlingen een wat actievere uitbarsting willen zien, het kwam heel
rustig omhoog kruipen helaas.
De leerlingen van Limoen vonden het, ondanks dat, erg leuk!

Spuwende
lava in groep
limoen

Schoolfeest
Vrijdag 1 juli mogen we eindelijk weer een schoolfeest houden.
Het thema dit jaar is PIRATEN.
Het feest is van 16.30 uur tot 19.00 uur.
Er zullen verschillende spelletjes te doen zijn, het rad van avontuur weer draaien en heeft de OV lekkere versnaperingen te koop.
Heeft u thuis nog spullen die we kunnen gebruiken als prijsje bij de spelletjes,
dan zouden wij hier erg blij mee zijn. Deze mag u dan meegeven aan uw kind.
We hopen dat iedereen kan komen op deze gezellige middag/avond!

Schoolfeest

Nieuwsbrief

Rondje om de Brink

Schoolfotograaf
Vandaag zijn de kinderen op de foto gekomen.
U krijgt binnenkort een flyer met inloggegevens, zodat u de
foto van uw kind kunt bekijken,
Mocht u binnen 2 weken bestellen dan krijgt u de groepsfoto
gratis
Mocht u nog vragen hebben dan mag u mailen met
r.huizenga@thogeholt.nl
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