AGENDA Maand: Maart

Nieuwe Leerlingen
Er is weer allerlei goed en leuk nieuws te melden vanuit de Wirdumerdraai!
Allereerst een hartelijk welkom voor onze nieuwe kleuters Merel, Keano en Jannes! En
in het vat zit nog de komst van Mees! We wensen jullie een Geweldige schooltijd toe!
Schoolcultuur
In week 20 gaan de groepen 1 t/m 8 weer naar een voorstelling in de Molenberg. Dit
jaar is het thema Poëzie en Proza.

Belangrijke data:
23-04
23-04
27-04
25-05

Maandviering 14.30
Klankbordgroep Fusie
Mei-vakantie
Pinkstervakantie

11-05 Lente markt!!

De LENTEMARKT is op vrijdag, 11 mei 2012 van 17.00 tot 19.00 uur en het thema is Italië!
Heeft u nog leuke prijsjes voor het enveloppenspel? Dan deze graag inleveren op

Opbrengst oud papier

school!!
Groep 1 en 2:
We willen weer wat leuke dingen met u allen delen! We werken in de klas aan een
zeer geheim project, namelijk MOEDERDAG Dus beste ouder(s)........Niet al te
nieuwsgierig a.u.b., ha, ha......De kleuters doen erg hun best alles top secret te

Maart
€ 703,57.
Zaterdag 21 april wordt het
oud papier weer gehaald door
de heren Schenkel, Veen en
Veenstra, heren veel succes!!

houden! Aan Moederdag hebben we een project gekoppeld uit de Kleuter-methode
SCHATKIST en het heet:
`DE MOOISTE MOEDER`.
Voor dit project hebben we nog nodig: “hoge hakken”, andere schoenen en
verkleed-attributen (stola/boa´s, enz.), make up, sieraden, enz.
Alles om te oefenen om de mooiste (maar vooral LIEFSTE) moeder te maken!
De kleuters hebben al wat sessies omtrent maskertjes, crèmes enz. aan de lijve
ondervonden en zij vonden het zeer geslaagd! Hiermee gaan we dus nog even verder

Data Fusietraject:
Werkgroep: 23-04 18.00 uur
Klankbordbijeenkomst:
23-04 19.30 uur
wirdumerdraaischool

om Vader- en Moederdag dit jaar wel heel erg speciaal te laten zijn! Dan gaan de
kleuters woensdagmorgen, 25 april as naar de tulpenkweker in Loppersum om te
genieten van de kleurenpracht, die de tulpen tentoonstellen in het Groninger
landschap! De auto´s en begeleidende ouders zijn al geregeld, waarvoor onze
hartelijk dank! Wel vragen we nog autosteoltjes / verhogers om de kleuters veilig te
kunnen vervoeren. We willen we vertrekken vanaf school om 09.00 uur.
SCHOOLREIS 2012:
Dinsdag, 08 mei 2012 gaan de groepen 1 t/m 5 op schoolreis! Dit jaar gaan we naar

Tip: Film: scholen van het
noorderland met in de
hoofdrol ons schoolgebouw!
Wilt u de film bekijken, volg
dan de link die geplaatst is op
onze website. Leuk!

Nienoord-Leek! En daar gaan we toffe dingen beleven! Het gaat een grandioze dag
worden. Wel een lange dag, want we besluiten dit uitstapje met een hele bijzondere
afsluiting, namelijk een echte barbeque op de locatie zelf. U krijgt nog bericht
wanneer we terug zijn in Wirdum. Natuurlijk is er gedurende de dag een lunch en
voldoende drinken en een ijsje voor de kinderen. De auto´s en ouderhulp is ook
hiervoor geregeld, maar we vragen ook voor deze dag STOELVERHOGERS en
AUTOSTOELTJES om alle kinderen naar behoren te kunnen vervoeren. Tijdens deze
schoolreis krijgen de kinderen hun prachtige SCHOOL-T-SHIRT aan! Mochten er ouders
zijn, die op de invallijst willen(indien er onverhoopt iemand een begeleider niet kan),
dan graag even melden bij juf Jenny
Groep 1 en 2:
Kleding voor ongelukjes:
Graag alle geleende ondergoedjes terug, want we zijn er helemaal door heen en
plastic tassen zijn ook van harte welkom! Wat een oede tip is voor de ouders van

de kleuters: doe een oud spijkerbroekje, sokken, plastic tas en een
onderbroekje in de tas van uw kind. Dan grijpen we nooit mis! Hoeven we u
ook niet te bellen bij een ongelukje! Hel erg bedankt voor alle ouders, die al
wat plastic tassen en kleding hebben ingeleverd! We zijn er reuze blij mee!!!!!
Dank voor uw hulp en medewerking!

Foto’s van het carnaval en het
voetbaltoernooi worden tijdens
de lentemarkt tentoongesteld,
u kunt nabestellen!!
Aanwezigheid Directie:
23-04 / 25-04 / 27-04 / 08-05 /
09-05 / 11-05 / 14-05 /

