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Dinsdag 27 maart: boerderijbezoek groep 5/6.
Woensdag 28 maart: wandelen voor water.
Donderdag 29 maart: Paasfeest.
Vrijdag 30 maart: Goede Vrijdag.
Maandag 2 april: Pasen.
Donderdag 5 april: boerderijbezoek groep 1/2.
Dinsdag 10 april: buitenlesdag.
Woensdag 11 april: uitloopmoment, 14.15 uur.
Vrijdag 13 april: sportinstuif Ten Post, 13.00 uur.
Woensdag 18 april: groep 1/2 vrij, compensatiedag i.v.m. Koningsspelen.
Woensdag 17 april en donderdag 18 april: eindtoets groep 8.
Vrijdag 20 april: Koningsspelen.
Vrijdag 27 april: Koningsdag, vrije dag.
Zaterdag 28 april t/m zaterdag 12 mei: meivakantie.

Schoolse zaken
Pasen
Donderdag 29 maart vieren we Pasen op school. Dit doen we ieder in onze eigen klas met onze juf.
Alle groepen hebben tegen 11:45 uur een high-tea in plaats van een lunch. De kinderen mogen ieder
5 hapjes maken/verzorgen en voor deze dag meenemen. Een intekenlijst voor de hapjes hangt in elk
klaslokaal, zodat we niet dezelfde hapjes maken/verzorgen. Voor alle zekerheid kunt u uw kind nog
een broodje voor tussen de middag meegeven.
Wandelen voor water
Woensdag 28 maart gaan de groepen 5 t/m 8 wandelen voor water. Wij lopen voor de kinderen in
Tanzania. De kinderen uit bovenstaande groepen hebben hierover een gastles gehad. Inmiddels
hebben ze sponsorformulieren meegekregen. Ze mogen kennissen en vrienden vragen te sponsoren.
Ook hebben de kinderen al een rugtas mee naar huis gekregen. Hiermee gaan ze 28 maart wandelen.
We lopen in Appingedam een route, samen met andere scholen die aan dit project meedoen. We
moeten om 8.30 uur in Appingedam zijn en zijn rond 12 uur weer op school.
In de rugtas komen flessen met water, om te ervaren wat de kinderen in Tanzania elke dag moeten
tillen om van water te zijn voorzien. Ze moeten 28 maart met 6 liter water in hun rugtas lopen. Wilt u
zelf zorgen dat de kinderen van plastic flessen zijn voorzien waar 6 liter water in past? Alvast hartelijk
dank!
Geen ouderavond
Voor komende dinsdag staat er een ouderavond gepland, maar deze gaat niet door. We wilden graag
een gastspreker uitnodigen, maar dat is niet gelukt. We proberen later in het schooljaar een nieuwe
datum te prikken.

Uit de groepen
Groep 1/ 2
High tea
De lijst hangt op de deur van de klas, wie vult deze nog aan?
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5 april bezoek aan een boerderij
Wij zijn uitgenodigd door juf Arda Huppelschoten om een kijkje te komen nemen bij haar thuis op de
boerderij. Dat vinden we erg leuk! Voor het vervoer hebben we nog chauffeurs nodig, die van 9.10
uur tot ongeveer half twaalf beschikbaar zijn. Graag aanmelden bij de klassenouders.
Denk eraan, dat oude kleren en laarzen voor de kinderen dan wenselijk zijn.
Vrije dag ter compensatie Koningsspelen
Op woensdag 18 april heeft groep 1/2 een extra vrije dag. Dit ter compensatie van de vrijdag van de
Koningsspelen, anders wordt het wel een hele volle week Zij worden namelijk op vrijdag 20 april wel
op school verwacht om samen de Koningsspelen te kunnen vieren. Ze zijn dan om 12.30 uur vrij.
Groep 3/4
High-tea Pasen
Voor de high-tea van donderdag a.s. zijn er tot nu toe 6 aanmeldingen voor het meenemen van
hapjes. Dat is een mooi begin, maar nog niet genoeg. Het is de bedoeling dat elk kind iets meebrengt.
Willen jullie de lijst aanvullen, zodat er donderdag genoeg is voor iedereen?
Tafels
De meeste kinderen van groep 4 kennen ondertussen de tafels van 2 en 5. Volgende week beginnen
we met het leren van de tafel van 4. Oefenen op school + oefenen thuis = tafel vlot kennen!
Groep 5/6
Boerderij bezoek
Op dinsdagochtend 27 maart gaan de kinderen van groep 5/6 naar de boerderij van de familie
Langereis in Ten Boer. We worden om 09:30 uur verwacht in Ten Boer en zullen om 09:15 uur
vertrekken vanaf school. Het programma duurt ongeveer twee uur, dus rond half 12/kwart voor 12
zullen we weer op school zijn.
Scoor een boek
Vrijdag 13 april heeft groep 5/6 een afsluiting van Scoor een boek! De afsluiting vindt plaats bij
Kardinge. We gaan dan leuke spelletjes doen. We hebben nu in totaal 40 boeken gelezen (op school
en thuis). Het zou leuk zijn als we nog meer boeken uit kunnen lezen!
Topo groep 5
Groep 5 heeft een nieuw topoblad mee naar huis gekregen om te leren. Het betreft 15 grote steden
van Nederland. Donderdag 29 maart hebben ze hier een toets over. Excuses dat ze eerst zoveel
steden naar huis kregen om te leren.
Groep 7/8
Paasviering
Denken jullie om het invullen van de lijst van de high tea? Er staat al aardig wat op, super! De
kinderen mogen van huis gezelschapspelletjes meenemen, waar we normaal op school geen tijd voor
hebben (spelletjes die wat langer duren, denk aan: Monopoly, Kolonisten van Catan, enz.).
Torenklas
Geen torenklas
Woensdag 28 maart gaan de kinderen in Ten Post ‘Wandelen voor Water’ en is er op de Fontein de
Grote Rekendag. De torenklas gaat deze dag dus niet door.

Rondom de Dorpsschool
Cursus positief opvoeden
In de bijlage een flyer voor een interessante cursus.
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Gemeente Ten Boer

Cursus Positief Opvoeden voor ouders van kinderen in de
basisschoolleeftijd(4-10 jaar)

Opvoeden kan erg lastig zijn
“De kinderen willen niet luisteren, ik moet alles tien keer herhalen. Alleen als ik
schreeuw reageren ze nog”
“Ik voel me meer een politieagent dan ouder”
“Iedere ochtend moet ik een veldslag leveren om mijn kinderen om half negen op
school te krijgen”
“Mijn zoon vraagt voortdurend negatieve aandacht en als hij zijn zin niet krijgt
reageert hij met ongelofelijke driftbuien”
“Ik doe snel boodschappen als mijn dochter naar school is, want met een krijsend
kind bij de kassa…..”
Herkent u dit en vraagt u zich ook af hoe opvoeden weer leuk kan worden? Doe dan
mee met een groepscursus positief opvoeden (Triple P).
De gemeente Ten Boer biedt in samenwerking met Elker, Jeugdhulp Groningen en
de GGD, ouders die opvoedvragen hebben, deze cursus gratis aan.
De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten op de Woensdagochtend op 23 mei,30
mei,13 juni,27 juni en 4 juli. Tussendoor wordt er telefonische ondersteuning
geboden.
De ochtenden starten om 9.15 tot 11.15. De cursus vindt plaats in; De Deel, Hendrik
Westerstraat 24, Ten Boer.
In de cursus gaat u aan de slag met het ontstaan van lastig gedrag bij kinderen, hoe
goed gedrag te stimuleren, hoe lastig en moeilijk gedrag aan te pakken en hoe om te
gaan met risicovolle situaties, zoals naar de supermarkt of op visite gaan.

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar j.veenema@elker.nl waarin u
uw telefoonnummer,(mail)adres en naam opgeeft. Ook willen we graag weten of
u de cursus alleen volgt of met zijn 2en. Bij voldoende deelname starten we een
groep, aanmelden kan vanaf nu! Vol is vol!

