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Beste ouders/ verzorgers,
De meivakantie staat alweer voor de deur.
Dat betekent dat het eind van dit
schooljaar wordt ingezet.
In de afgelopen periode hebben we
gemerkt dat alles weer bijna terug is bij
normaal. Veel buitenschoolse activiteiten
zijn weer opgestart, zoals bezoekjes aan
musea of het schoolvoetbaltoernooi. De
activiteiten van het ICO, Centrum voor
Kunst & Cultuur vinden weer plaats in de
school. De bibliotheekouders zijn er weer
om de leerlingen te helpen een leuk boek
uit te zoeken. Alles wordt weer opgepakt.
Vorige week hebben we samen een leuke
sportdag gehad en groot en klein hebben
dit samen beleefd. We hebben een
combinatie gemaakt van de koningsspelen,
een paasbrunch en afgesloten met eitje tik.
Een super gezellige dag. Dit heeft kunnen
zien op foto’s die via Social Schools zijn
gedeeld.
Deze week op woensdag en donderdag
hebben de leerlingen van groep 8 de IEP
eindtoets gemaakt. De leerlingen van
groep 8 hebben inmiddels allemaal hun
advies gekregen en weten zo goed als
zeker hoe hun schoolcarrière volgend
schooljaar wordt vervolgd. De eindtoets is

meestal een bevestiging van het advies. In
uit zonderlijke gevallen wordt er naar
aanleiding van de uitslag van de eindtoets
een nieuw advies gegeven. Kortom,
normaal is weer terug en het lijkt alsof
Corona niet meer bestaat, maar dat is niet
het geval. Gisteren kregen we een melding
van een positieve zelftest bij een leerling in
groep 7. Het is belangrijk dat we alert
blijven op klachten die we hebben.
Zelftesten blijft het advies. We hebben
zelftesten op school. Heeft u zelftesten
nodig dan kunt u dat aangeven bij de
leerkracht van uw kind. Dan zorgen zij
ervoor dat uw kind er 2 mee naar huis
krijgt.

Future4kids
Het project vordert gestaag. Het is lezen,
kijken, maken, uitproberen, overleggen, uit
elkaar halen, weer opnieuw proberen en
genieten wanneer het dan wel lukt. De
leerlingen leren samenwerken en geduld
te hebben, maar ook het
doorzettingsvermogen wordt op de proef
gesteld. De leerlingen van groep 5 t/m 8
zijn nu bezig met de presentatie die ze
gaan geven op 19 of 20 mei in het
gemeentehuis in Stadskanaal. Om een
mooie presentatieles te kunnen geven
krijgen ze mediales. Hier leren ze hoe ze
een presentatiefilm kunnen maken. De
wedstrijd vindt plaats in sporthal De Spont
in Stadskanaal en daarbij zijn ouders en
opa’s en oma’s van harte welkom. Welke
dag we aan de beurt zijn weten we nog
niet. Zodra dat bekend is hoort u dat van
ons.
De leerlingen van groep 1 t/m 4 geven een
presentatie op school op 16 juni a.s.
Nadere informatie daarover volgt.

Schoolzwemwedstrijd
Vandaag krijgen de leerlingen van groep 3
t/m 8 een brief mee voor de
schoolzwemwedstrijden. Als uw kind
meedoet aan de zwemwedstrijd stellen we
het zeer op prijs wanneer er een
(groot)ouder meegaat. De wedstrijd vindt
plaats op woensdag 18 mei vanaf 15.00
uur. We hebben nog iemand nodig die ons
wil helpen deze middag. Belangstellenden
kunnen zich nog steeds melden bij
stefanreitsema@primah.org.

Een nieuwe verkeersouder

Ik verneem het daarom ook graag van
ouders/verzorgers en leerlingen als zij
onveilige situaties herkennen of
verbeterpunten hebben.
Bij vragen of opmerkingen kunnen jullie mij
mailen. Mijn mailadres is:
RichardKasemir@outlook.com

Concert op school
Noteer alvast in uw agenda!
Vanaf de herfstvakantie krijgen alle
leerlingen iedere week muziekles van
meester Pieter de Jong. Om te laten zien
wat ze hebben geleerd tijdens deze lessen
wordt er een concert georganiseerd voor
alle (groot)ouders op donderdag 16 juni
a.s. tussen 16.00 uur tot 19.00 uur. De
precieze tijd en het programma krijgt u nog
van ons.

Data
23 april:

oud papier

16 mei:

studiedag, leerlingen
vrij

19 of 20 mei: afsluiting Future4kids
Beste lezers,
Graag wil ik mij bij deze even voorstellen.
Mijn naam is Richard Kasemir, 32 jaar en woon
sinds anderhalf jaar in Gieterveen.
Vanaf heden zal ik de rol als verkeersouder op
onze school gaan waarnemen. De reden
waarom ik hiervoor heb gekozen is dat ik het
belangrijk vind dat kinderen in een veilige
omgeving naar school kunnen voortbewegen.

26 en 27 mei: leerlingen vrij
Hemelvaartweekend

We wensen iedereen een fijne vakantie.

Met vriendelijke groet,
Team Sws Oostermoer

