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April :
3 t/m 13 : project
6: schriftelijk verkeersexamen groep 7
13 : voorjaars markt

18 t/m 21: eindtoets
groep 8
22 t/m 30 : vakantie

April 2017

Voorjaarsmarkt
Donderdag 13 april is het dan ein- kind(eren) te kopen.
delijk zover.
Via de mail heeft u reeds een uitnodiging
We houden een voorjaarsmarkt op hiervoor gekregen.
school.
Verder zijn er nog meer zelfgemaakte
Alle kinderen van de groepen 1 t/m
8 en van de peuterspeelzaal hebben verschillende werkjes gemaakt.

spullen te koop, kan er meegedaan worden aan een spellencircuit en u kunt
zelfs op de foto met de paashaas.

We hopen op een grote opkomst. De
Vanaf 16.30 uur kunt u samen met opbrengst gaat immers naar de stichting
uw kind(eren) naar onze voorjaars- “Adventure Geuko”.
markt komen. U heeft dan de gele- Tot donderdag 13 april!!!
genheid de werkjes van uw

Interactieve ouderavond
Woensdag 24 mei zal er een interactieve ouderavond plaatsvinden. Deze is bedoeld
voor de kinderen en de ouders van de groepen 4, 5 en 6.
We starten om 18.30 uur. Na een uitleg zullen er verschillende workshops gegeven
worden. We eindigen om 20.30 uur.
De uitnodiging volgt nog. Hierin zullen ook de verschillende workshops vermeld
staan.
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Naschoolse sportactiviteiten
In de maand mei zijn er ook weer naschoolse sportactiviteiten. Voor de groepen 1 t/m 4 is dat
van 15:30 t/m 16:30 en de groepen 5 t/m 8 is dat van 16:30 t/m 17.30. Zie hieronder het programma:
Met vriendelijke groet,
Jurjen Kaper. J.kaper@hvdsg.nl/ 06-23842841
Datum

Activiteit

Locatie

1-5

Kwartet en memoryspel

Sporthal bij de Waterlelie

8-5

Loopspelen

Sporthal bij de Waterlelie

15-5

Basketbal toernooi

Sporthal bij de Waterlelie

22-5

Jungle survival

Sporthal bij de Waterlelie

29-5

Hindernis slagbal

Sporthal bij de Waterlelie

Jubileumfeest
Wegens het 10 jarig bestaan van het SOOOG hebben de kinderen op woensdag 17 mei een
jubileumfeest. We gaan dan met “Theatermakerij Storm” een grote stuntshow voorbereiden. Dit
zal aan het einde van de ochtend resulteren in een optreden voor jullie als ouders. Binnenkort
horen jullie hier nog meer over. Noteer de datum alvast in uw agenda!

Belangrijke data mei:
17: jubileum feest
15: praktisch verkeersexamen groep 7

De nieuwsbrief van o.b.s. De Waterlelie verschijnt op
onderstaande data.

24: interactieve avond

Voor het schooljaar 2016-2017 is dat op:

25/26 : Hemelvaart

1 september

1 december

2 maart

6 oktober

12 januari

6 april

3 november

9 februari

4 mei

15 juni
Wij proberen de nieuwsbrief zo zorgvuldig mogelijk samen te stellen en voor u als lezer aantrekkelijk te maken, maar…..
Heeft u een artikel voor de nieuwsbrief of een onderwerp waarover u graag iets in de nieuwsbrief wilt lezen,
dan kunt u daarover contact opnemen met Marina Wildeboer. m.wildeboer@sooog.nl

www.obsdewaterlelie.nl
obsdewaterlelie@sooog.nl
0597—354404

Voetbalclinic
Voetbalclinic groepen 5 t/m 8,
Maandag 20 maart, hadden wij in het kader van de samenwerking tussen FC Groningen en SOOOG, een
voetbalclinic voor de groepen 5 tot en met 8 van de Waterlelie. We zijn vol goede moed gezamenlijk van school
naar het voetbalveld van BATO vertrokken.
Alle leerlingen waren sportief gekleed en de voetballers
onder ons natuurlijk op voetbalschoenen.
Onder leiding van een paar enthousiaste en sportieve
ouders, leerkrachten en trainers van FC Groningen, hadden we een sportieve en leerzame middag. De kinderen hebben genoten en zich van
hun sportieve kant laten zien. Allen hebben een
certificaat ontvangen.

Nieuwe leerlingen
Op deze plek vindt u altijd een overzicht van leerlingen die in deze
maand nieuw op school komen.
Hugo

groep 1

Wij wensen hem veel plezier op
De Waterlelie!!

