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Dinsdag 10 april: buitenlesdag.
Woensdag 11 april: uitloopmoment, 14.15 uur.
Vrijdag 13 april: sportinstuif Ten Post, 13.00 uur.
Vrijdag 13 april: afsluiting Scoor een boek bij Kardinge.
Woensdag 18 april: groep 1/2 vrij, compensatiedag i.v.m. Koningsspelen.
Woensdag 17 april en donderdag 18 april: IEP-eindtoets groep 8.
Vrijdag 20 april: Koningsspelen.
Woensdag 25 april: speeddaten muziek op school
Vrijdag 27 april: Koningsdag, vrije dag.
Zaterdag 28 april t/m zaterdag 12 mei: meivakantie.
Woensdag 16 mei: schoolvoetbal.

Schoolse zaken
Uitloopmoment
Op woensdag 11 april is er weer een uitloopmoment. Om 14.15 uur kunt u in de klas van uw
kind(eren) komen kijken. De kinderen hebben nagedacht over wat ze hun ouders, grootouders of
andere belangstellenden graag willen laten zien. U bent natuurlijk ook welkom om even in een
andere klas te kijken, wat juist voor groep 5/6 leuk kan zijn, omdat ze daar in de middag werken met
Leskracht.
Wandelen voor water
Er is inmiddels al heel wat geld binnen gekomen. Fijn om te zien dat de kinderen zich zo hebben
ingezet voor watervoorzieningen voor mensen in Afrika! Het uiteindelijke bedrag wat we gezamenlijk
binnen hebben gehaald, zal hopelijk volgende week bekend worden gemaakt.
Website
Heeft u de nieuwe foto’s alweer op de website gezien?
Speeddaten muziek op school
Woensdag 25 april gaan de kinderen door middel van een speeddate ochtend kennis maken met
muziek en muziekinstrumenten. We hopen op een muzikale ochtend!
Koningsspelen groep 1 t/m 4
Op vrijdagochtend 20 april zijn de Koningsspelen. De kinderen van groep 1 tot en met 4 zullen allerlei
spelletjes doen in en om de school. We zijn nog opzoek naar ouders die de kinderen willen
begeleiden bij het doen van de spelletjes. Wie wil ons helpen? De spelletjes beginnen om +/- 09:30
uur en zullen rond 12:15 uur afgelopen zijn. Ouders die willen helpen, kunnen zich melden bij de
groepsleerkracht of bij juf Marieke.
Trefwoord
In week 15 en 16 (9 t/m 20 april) staat in Trefwoord het thema Duurzaamheid centraal. Het gaat
over: het besef van verbondenheid van mens en natuur. De opdracht om je in te zetten
voor een duurzame wereld. Bijbel: Noach (Genesis 6 t/m 9).

Uit de groepen
Groep 1 /2
Jarig
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Zondag 8 april is Warda jarig en wordt zij 4 jaar! Alvast gefeliciteerd! Vanaf maandag zal zij dan ook
alle dagen op school zijn! Wij zijn blij, dat je bij ons in de groep komt!
Thema "eten"
Vanaf volgende week starten we met het thema "eten". In de klas is een mooi restaurant gemaakt en
worden heerlijke gerechten voorgeschoteld. Maar pas op, sommige uitbaters vragen veel geld voor
hun gerechten!
Buitenlesdag
Op dinsdag zullen we ook buiten les krijgen. Mocht het een frisse dag zijn, dan is het handig de
kinderen goed te kleden!
Groep 3/4
Gastleerling
Vanaf komende week hebben we iedere woensdag een gastleerling in de groep: Jelinde Bolhuis. Zij
gaat normaal gesproken naar de Tine Marcusschool in Groningen. Omdat het voor haar leuk is om
ook kinderen in Ten Post te leren kennen draait zij op woensdag mee met groep 3. En voor de
kinderen van onze school is het natuurlijk fijn om een extra klasgenootje te hebben. Van harte
welkom Jelinde, we hopen dat je een fijne tijd hebt bij ons op school!
Groep 5/6
Afsluiting Scoor een boek
Woensdag 11 april gaat groep 5/6 naar de afsluiting van Scoor een boek. We gaan bij Kardinge
sportieve spelletjes doen. We vertrekken om 9:00 uur vanuit Ten Post. Kinderen worden wel gewoon
om 8:25 uur op school verwacht. Wilt u de kinderen zelf eten en drinken (liefst pakjes drinken i.v.m.
lekkende tassen) meegeven en kinderen in sportkleding en sportschoenen naar school laten komen?
Alvast bedankt!
Groep 7/8
3D printer
Iedere woensdagmiddag werken de kinderen van groep 6/7/8 hard aan het bouwen van onze eigen
3D printer. Het schiet al aardig op. Op de Facebook pagina van de Wieken houden we de voortgang
bij. Volgen jullie ons al op Facebook?
Eindtoets
In april wordt de eindtoets afgenomen in groep 8. Dit jaar wordt i.p.v.de Cito-eindtoets de IEPeindtoets afgenomen. Dit is uiteraard ook een door de onderwijsinspectie toegestane eindtoets. De
toets heeft een andere vormgeving en opzet dan de Cito-toets. Bij de nieuwsbrief van vorige week
zaten bijlagen met ouderinformatie.
De toets wordt afgenomen in 2 ochtenden, op dinsdag 17 en woensdag 18 april. Op school hebben
we voorbeeldboekjes, zodat we de kinderen er vertrouwd mee kunnen maken. Bent u hier
nieuwsgierig naar, kom dan even kijken tijdens het uitloopmoment op 11 april, ze liggen dan ter
inzage. Heeft u na het lezen van de informatie nog vragen, stel ze dan gerust.

Rondom de Dorpsschool
Heringedeeld
In de bijlage een flyer met activiteiten rond de herindeling. Er liggen ook exemplaren op de
folderplank in de ontmoetingsruimte.
Informatie van de gemeente en de deel
Op de informatieplank in de ontmoetingsruimte liggen diverse folder vanuit de gemeente
Groningen/Ten Boer. O.a. over de stadjerspas, het kindpakket, Stichting Leergeld, De Deel, Taalhuis
Ten Boer en andere mogelijkheden en voorzieningen. Kijk gerust en neem interessante folders mee
naar huis.
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Doe mee in
Groningen/Ten Boer/Haren

Wapenschilderen met Annemiek Vos
Fiets mee met Beno
Naar de voorstelling

Met in de hoofdrol

Lotte Dunselman, Lies van de Wiel
en Bas de Bruijn
www.heringedeeldgr.nl
Naar een idee van Maaike van den Hoek en Beno Hofman

Beleef het
mee!

Schilder
mee met
Annemiek

Wil je zelf de voorstelling (met
documentaire van Beno Hofman)
zien? Kom dan naar één van de
volgende locaties in Groningen, Ten
Boer en Haren.

De Burgemeester in het toneelstuk,
heeft een wedstrijd uitgevaardigd
voor het ontwerp van het wapen
voor de nieuwe gemeente. De
wapens worden gemaakt tijdens de
schilderworkshops met Annemiek
Vos.

Woensdag 18 april - 20.30 uur
De Biotoop (Vleugel F), Haren
Donderdag 19 april - 20.30 uur
Raadzaal gemeentehuis Groningen

Wapenschilderen voor
volwassenen

Dinsdag 24 april - 20.30 uur
Raadzaal gemeentehuis Ten Boer

Donderdag 5 april - 15.30 uur
De Biotoop (Vleugel F) in Haren

Koop de kaartjes op onze website:
www.heringedeeldgr.nl

Fiets mee
met Beno
Hofman!

Met Beno Hofman fiets je langs
de mooiste landschappen en
interessantste historische gebouwen
in de gemeente. Beno’s fietsclinic
is een rustige fietstocht waarbij de
nadruk ligt op het bekijken van de
omgeving. Ook als je niet over de
conditie van een wielrenner beschikt
kun je meedoen. E-bikers zijn ook
welkom.

Fiets mee met Beno’s fietsclinic
Zondag 15 april - 13.00 uur
Startlocatie: Hoofdstation, Groningen

Geef je op!
Stuur ons een berichtje met je
naam, contactgegevens en waar je
je voor wilt opgeven.
• Schilderen
• Fietsen
• Vragen zijn ook van harte welkom.

communicatie@heringedeeldgr.nl

Voorstellingen
Woensdag 18 april - 20.30 uur
De Biotoop (Vleugel F), Haren
Het is maandagochtend. Aaltje en
Moniek, ambtenaren bij de gemeente,
moeten weer aan het werk. Maar
vandaag is alles anders: nu de
gemeente wordt heringedeeld, staan
hun banen op de het spel. Aaltje en
Moniek zijn als eerste aan de beurt
voor een competentietest. De goede
sfeer tussen de collega’s verandert
in rivaliteit. Ondertussen lopen de
inwoners van de gemeente de deur
plat met vragen en ideeën over de
herindeling of een inzending voor de
schilderwedstrijd.
Maar voor Aaltje en Moniek op
maandag achter hun bureau schuiven
wil de burgemeester eerst nog een
speciale documentaire van de hand
van Beno Hofman laten zien over
het landschap, de geschiedenis en de
architectuur in de gemeente.
Met een licht komische toon laat
heringedeeldGR zien hoe een mens
reageert op verandering en hoe
de geschiedenis het heden heeft
gevormd.

Donderdag 19 april - 20.30 uur
Raadzaal gemeentehuis Groningen
Dinsdag 24 april - 20.30 uur
Raadzaal gemeentehuis Ten Boer
Kijk op de website voor de speeldata
in de andere toekomstige gemeenten.

Meeschilderen met Annemiek of
fietsen met Beno?
Kijk binnenin en geef je op via
communicatie@heringedeeldgr.nl

www.facebook.com/heringedeeldGR
twitter.com/heringedeeldGR

