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Beste ouders/ verzorgers, 

 

Het voorjaar staat voor de deur 

De lente is begonnen en buiten zien we de 

natuur weer tot leven komen. De bloembollen 

kleuren inmiddels onze grond, de vogels zijn 

naast het peuzelen aan de vetbollen in mijn 

tuin ook al druk met het maken van een nest 

voor de eitjes die straks worden gelegd. Ik heb 

deze afgelopen periode genoten van de 

verscheidenheid aan vogels in onze tuin. De 

bonte specht die uitgebreid zit te smikkelen 

van de vetbol op 3 meter afstand van de 

achterdeur is een prachtig gezicht. De 

afgelopen dagen kon de winterjas in de kast en 

hebben we kunnen genieten van de zon.  

Het komend weekend staat Pasen voor de 

deur. Het feest van het nieuwe leven. De 

kinderen zijn het komend weekend vrij van 

vrijdag 2 tot en met maandag 5 april.  

Vandaag hebben alle leerlingen in hun eigen 

klas een gezellige middag gehad met o.a. het 

spelletje: Eitje tik, eitje tik, wie is er sterker, jij 

of ik. 3, 2, 1…..  Met een gekookt ei probeer je 

het ei van een ander stuk te tikken. De winnaar 

van het spel is degene die het langst z’n ei heel 

houdt.  

 

 

Beterschap 

Meneer Henk is deze week geopereerd aan zijn 

voet. Hij is gelukkig weer thuis en doet het 

rustig aan, zodat de voet weer snel beter is.  

Juf Anouk Greving heeft een paar dagen in het 

ziekenhuis gelegen. Ze is weer thuis en hoopt 

heel snel weer aan het werk te kunnen gaan.  

Schoolreizen 

Door de ontwikkelingen rondom Corona is 

besloten om de geplande schoolreizen en het 

schoolkamp van groep 7/8 voorlopig te 

annuleren. We hopen dat het mogelijk zal zijn 

om later dit schooljaar nog iets voor de 

leerlingen te kunnen organiseren.  

 

Het jaor deur 

Groep 3 en 4 hebben meegedaan aan het 

culturele project “Het jaor deur” . “ Het jaor 

deur” met Drentse kinderliedties is een 

kinderliedjesproject met bijbehorend 

kindersongfestival. Gisteren, woensdag 31 

maart is Martijje (een zangeres ) op school 

geweest om met de leerlingen van groep 3 en 

4 de liedjes te zingen die de leerlingen in de 

klas via een livestream hebben geleerd. De 

leerlingen van de andere groepen hebben ook 

meegeluisterd en gezongen. Het was een 

sfeervol en gezellig meezingconcert. Het 

meezingconcert hoort bij het cultuurmenu van 

basisscholen in de provincie Drenthe.  In de 

bijlage vind u een paar foto’s. Meer informatie 

over dit project kunt u vinden op 

www.hetjaordeur .nl  

 

 

 

 

 

 



Geannuleerd 

De schoolfotograaf op 14 april is geannuleerd. 

Zodra het mogelijk is plannen we een nieuwe 

datum.  

De voorjaarsmarkt gaat niet door op 16 april.  

 

Koningsspelen 

Donderdag 22 april worden er de  

koningsspelen gehouden. Meester Sten zal zijn 

gymlessen hierop afstemmen en in de eigen 

klas van uw kind wordt verdere invulling 

gegeven aan deze dag. De koningsspelen staan 

ieder jaar in het teken van gezondheid en 

bewegen.  

 

Corona 

Gelukkig zijn we nog steeds Coronavrij op 

school. Dat willen we graag zo houden. We 

doen daar met z’n allen ons best voor. We 

willen u daarom vragen, wanneer uw kind 

verschijnselen heeft die ongebruikelijk zijn 

voor uw kind en wijzen op Corona, uw kind 

thuis te houden. Want als we Corona buiten de 

deur houden, kan het onderwijs op school 

doorgaan. Dat is wat we graag zo willen 

houden. Ik wil u alvast bedanken voor uw 

medewerking.  

 

Data 

Eindtoets groep 8: De eindtoets van IEP wordt 

op 20 en 21 april aanstaande afgenomen.  

Meivakantie: van vrijdag 23 april tot en met 

vrijdag 7 mei.  

 

Met vriendelijke groet,  

Team Sws Oostermoer 

 


