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Agenda 

   

31 mei    Schoolreisje middenbouw 

2 juni    Schoolfotograaf 

3 juni   Luizencontrole 

7 juni   Schoolreis onderbouw 

9 juni   Waterspelen groep 5 

9 juni   Ingeborg jarig 

9 juni   Weekviering 

10 juni   Nieuwe weekbabbel 

 

 

 

Het schoolplein 

Bijna iedere zaterdag wordt er hard gewerkt aan het nieuwe schoolplein! Veel ouders 

en andere familieleden zijn al komen 

helpen, waardoor het lekker opschiet 

en tevens erg gezellig is met z’n allen 

aan het werk. Het begint steeds meer 

een ‘groen’ plein te worden. De kin-

deren zijn erg blij mee. Bedankt voor 

alle hulp! 

 

 

 

 

 

 

Schoolreis van de Middenbouw! 

 

Het is bijna zover! Dinsdag 31 mei gaan we met de mid-

denbouw op schoolreisje naar Pinokkio in Assen. We 

hebben er al ontzettend veel zin in! Het zou fijn zijn als 

iedereen om 8.20 

uur in de klas zit. 

Zo kunnen we op 

tijd vertrekken, 

want we kunnen 

natuurlijk niet 

wachten!  
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Ophalen van uw kind 

Het valt ons op dat veel ouders/verzorgers van 

de midden—en bovenbouw buiten het school-

plein op hun kind(eren) wachten. Vanwege vei-

ligheidsredenen willen we graag dat u uw kind 

op het plein opwacht. Alvast bedankt. 

Schoolfotograaf 

Donderdag 2 juni komt de schoolfotograaf. Dit 

keer worden er alleen groepsfoto’s gemaakt.  

 

Schoolreisje onderbouw.  

Dinsdag 7 juni gaan we naar…...het sprookjeshof in  

Zuidlaren op zoek naar Sneeuwwitje. 

De bus vertrekt om 8.30 u!! Van school en zijn om  

15.30 u weer op school!  

Er wordt voor eten en drinken  

gezorgd. Dus tassen  

kunnen thuis blijven! 

 
Vakantielezen  

De middenbouw doet mee met het project Vakantielezen 

van de bibliotheek in Veendam. Vorige week is Wil van 

de bieb langs geweest en heeft ze nieuwe boeken ge-

bracht en het vakantielezen geïntroduceerd. De kinderen 

mogen een sticker plakken op de landkaart die in de 

groepen hangen als ze een boek uithebben. Ook gaan 

we voor de vakantie nog naar de bibliotheek en volgt er 

een leuke avond waar kinderen dingen presenteren over 

het Vakantielezen. Verdere informatie volgt nog.  

Waterspelletjes groep 5 

Donderdagochtend 9 juni organiseert zwembad     

Tropiqua waterspelen voor groep 5. De kinderen   

hebben hiervoor zwemkleding en een handdoek   

nodig. Voor deze ochtend zijn we op zoek naar 

twee ouders die een groepje willen begeleiden. 

Het is   handig als deze ouder zelf ook zwem- 

kleding aan heeft. Het duurt ongeveer van 9.15 

tot 11.30 uur. Aanmelden kan bij de stamgroep-

leider. 

De kinderen van groep 4 hebben deze dag geen 

zwemles. 

 

 

Geslaagde ouderavond! 

Afgelopen woensdag was er een ouderavond over het effectief 

communiceren met kinderen. Er was een grote opkomst! Zowel 

de ouders als de stamgroepsleiders hebben de avond als positief 

ervaren en veel informatie en tips gekregen om beter te commu-

niceren met kinderen aan de hand van de Gordonmethode. 

Luizencontrole 

Door omstandigheden heeft er na de meivakantie nog geen  

luizencontrole plaatsgevonden. Deze staat  nu voor volgende  

week vrijdagmorgen gepland. Probeer er rekening mee te  

houden dat u uw kind zo weinig mogelijk gel en of  

staartjes/vlechten in het haar doet. 

Alvast bedankt namens het LOT –team. 



Oriëntatielessen 

  

In de Muziek-, Dans- en Theaterschool loopt momenteel de ‘vijfjesactie’ : belangstellenden kunnen voor € 5,-- een 
proefles instrumentale of vocale muziekles krijgen. 

Daarnaast is er de mogelijkheid voor een oriëntatie van 3 lessen. Ook dit aanbod is ter oriëntatie op het nieuwe 
seizoen. 

  

Toneel voor kinderen van 5 tot 8 jaar. 

In drie lessen ervaren de kinderen in samenspel met anderen hoe ze hun eigen fantasie om kunnen zetten in to-
neelspel.  

Woensdagmiddag:  15.00 - 16.00 uur.  

Docent Bert op ’t Ende 

  

Nieuw: kinderyoga voor 7 t/m 9 jaar 

Samen met Yogadocent Isabella Trip biedt de Muziek-, Dans- en Theaterschool een workshop Kinderyoga aan. In 
3 lessen maken kinderen kennis met de volgende elementen: spel, tekenen, Yoga houdingen, ademhalingsspelle-
tjes, dansen, massage, samenwerken, mediteren en met elkaar ervaringen uitwisselen.  

Maandagmiddag: 16.00 - 16.45 uur 

Docent: Isabella Trip 

  

Blaasinstrumenten voor iedereen 

Er zijn zoveel verschillende blaasinstrumenten, dat je misschien niet weet wat je moet kiezen. Daarom is er de 
mogelijkheid om in drie lessen drie verschillende instrumenten uit te proberen: klarinet , saxofoon en trompet. 

Woensdag van 18.45 – 19.30 uur en donderdag van 13.15 – 14.00 uur 

Docent: Johan Bijen 

  

Alle oriëntaties worden gegeven in de weken 23, 24, 25. Kosten: 20,--.  

Voor alle oriëntaties geldt dat bij voldoende belangstelling er volgend jaar workshops  worden gegeven. 

Aanmelden kan via de administratie van de Muziek-, Dans- en Theaterschool, telefoonnummer: 0598 317740 of 
via muziekschool@veendam.nl 

Nieuws van buitenaf 
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