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6 Training schoolvoetballers in Vlagtwedde
12.00u –14.30u
(Fiets meenemen!)
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(groep 5 t/m 8)
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14 Paasactiviteiten
+
Paasbrunch

Alle leerlingen vrij!
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19 MT-IB overleg
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GMR-overleg
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EU-schoolfruit project
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IEP-eindtoets
groep 8

Leerlingen groep 1 en 2
zijn vrij! (i.p.v. vrijdag
22 april Koningsspelen)
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Koningsdag
Alle leerlingen vrij!
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IEP-eindtoets
groep 8
Schoolreis
groep 1 t/m 6

Teamscholing doelenmuur /datamuur
28
Studiedag
Personeel
Alle leerlingen vrij!
Teamscholing automatiseren op obs Klimop
14.00u

22 Koningsspelen
Groep 1 en 2 naar
school!

29 Studiedag
Personeel
Alle leerlingen vrij!

30
Start
Meivakantie
Obs Willem Lodewijck
Willem Lodewijkstraat 19
9545 PA Bourtange
Tel.: 0599-354448
Email: directie.willemlodewijck@oow.nl

Schoolvoetbaltoernooi: 11,12 en 13 April 2022
Op 11,12 en 13 april is er voor de leerlingen van groep 5
t/m 8 een voetbaltoernooi georganiseerd in Ter Apel.
Nadere informatie volgt…

Stortdagen Paasbult:
Centrale Eindtoets groep 8:

20 en 21 april 2022

Op woensdag 20 april en donderdag 21 april wordt de Centrale Eindtoets voor de
leerlingen van groep 8 afgenomen.
Met de Centrale Eindtoets, krijgt uw kind een extra kans om te laten zien wat het
kan.
Het resultaat nemen ze, net als alle opgedane kennis en vaardigheden, mee als
bagage naar het Voortgezet Onderwijs.
De leerlingen zijn door de leerkracht goed voorbereid op wat
er komen gaat.
Het is dan ook niet nodig om erg nerveus te zijn.
U als ouders van de leerlingen in groep 8 kunnen een bijdrage
leveren aan een goed resultaat door er voor te zorgen dat uw
zoon of dochter (net als alle andere dagen) goed uitgerust op
school komt.

Koningsontbijt en Koningsspelen:

22 april 2022

De Koningsspelen is een vrolijke en gezellige dag voor alle kinderen in het basisonderwijs.
De Koningssportdag vormt het hart van de Koningsspelen en wordt voorafgegaan
door een gezond maar bovenal feestelijk Koningsontbijt. De dag vindt plaats op
vrijdag 22 april in heel Nederland. Onze school doet mee aan een sport- en speldag
in samenwerking met de 2 basisscholen in Vlagtwedde.
(cbs De Zaaier en obs de Clockeslach)
Over het programma van de dag wordt u nog nader
geïnformeerd.
Let op: De leerlingen groep 1 en 2
zijn op woensdag 20 april vrij! (In plaats daarvan gaan ze
van vrijdag 22 april naar school i.v.m. de Koningsspelen)

vanaf zaterdag 2 april 2022

Dit jaar op de 1e Paasdag, Zondag 17 april, zal er weer paasvuur worden aangestoken. De organisatie is in handen van Plaatselijk Belang en Toerisme Bourtange. De ouderraad van obs Willem Lodewijck heeft bij PBTB aangegeven dit jaar
mee willen delen aan de opbrengst van het snoeiafval voor het Paasvuur en dit te
doneren aan een goed doel.
Dat houdt in dat we vrijwilligers nodig zijn voor het opstapelen van hout/snoeiafval
en de verzorging van de bardienst in de tent tijdens het Paasvuur. We zijn op zoek
naar vrijwillige ouders die ons op de stortdagen van het snoeiafval en de bardienst
in de tent tijdens het Paasvuur willen helpen.
De stortdagen zijn: za. 2 april, za. 9 april en za. 16 april. (van
9.30-12.00u of van 13.00-17.00u) We zijn met spoed op zoek
naar vrijwilligers die willen helpen.
Wilt u hieraan een bijdrage leveren, kunt u zich opgeven bij een van
de ouderraadsleden:
-Judith van Moorsel-Snijder judithvmoorsel@gmail.com
-Harma Weering
harmaweering25@hotmail.com

-Lisette de Vos
-Jeanet Venema

lisettedevos45@gmail.com

venemajj@hotmail.com
-Marijntje Huisman-Velting marijntjehuisman@gmail.com
-Jaap Strootman
strootmanjaap@gmail.com

EU Schoolfruit:
Vanaf november 2021 doet onze school mee aan de Eu Schoolfruitregeling.
19 Weken lang heeft de school gratis fruit ontvangen.
De regeling loopt op 25 april af!
Vanaf die datum krijgen de leerlingen geen fruit meer op school. Wilt u hier zelf
rekening mee houden?

In het verschiet:
Woensdag 4 mei
Donderdag 5 mei
Zondag 8 mei
Maandag 9 mei
Woensdag 11 mei
Donderdag 12 mei
Vrijdag 13 mei
Dinsdag 17 mei

-

Zaterdag 21 mei

-

Maandag 23 mei

-

Donderdag 26 mei

-

Vrijdag 27 mei
Dinsdag 31 mei

-

Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Moederdag
Start Kunstweken
OR-overleg 19.30u
MT-overleg 8.30u—12.00u (juf Marjan afwezig)
Teamoverleg
IB-overleg (juf Stephany afwezig)
OOW-café voor personeel 14.30u
Thema: Wetenschap en Techniek
Oud papier!
Helpende handen: Rikus Bodewits /
Wubbe Arnoldus
Start Cito LOVS E-toetsen groep 3 t/m 7
Teamoverleg
Hemelvaartsdag
Alle leerlingen zijn vrij!
Alle leerlingen zijn vrij!
Nieuwsbrief

Oud papier:

zaterdag 16 april 2022

Helpende handen:

Jaap Strootman / Jan Potze

Meivakantie
van
woensdag 27 april
t/m
zondag 8 mei

2022

