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Buitenlesdag
Dinsdag 10 april was het Nationale Buitenlesdag. Ook wij deden hier aan
mee. Er waren groepen die hun gymles buiten hebben uitgevoerd. In
groep 7 is er een Zweeds renspel gedaan. Over het hele plein lagen kaarten met opdrachten verspreid. Op deze kaarten stonden opdrachten die te
maken hadden met de taal en spellingslessen. Na elke opdracht moesten
ze terug naar de juffen om de antwoorden te controleren. Was het goed,
dan mochten ze door. Zat er nog een foutje in, dan moesten ze terug naar
de opdracht om het te verbeteren. We hebben geluk gehad met het mooie
weer. De kinderen hebben er veel plezier aan beleefd.

Brandweer
Belangrijke data
Juni:
4 tm 8 Avondvierdaagse
14: Spelletjesdag groepen 3 en 4
15: Sportdag groepen
5 t/m 8
26: studiedag kinderen
vrij
18 t/m 29 Schoolreizen

In het teken van onze projectweek: ‘de vier elementen’, werken wij in
groep 3 over vuur. Wat past er nou beter bij dit thema dan de brandweer.
Maandag 9 april 2018 was het zover. Marko Uildriks is bij ons in de klas
geweest. Hij is vrijwilliger bij de brandweer te Winschoten. De kinderen
hebben van tevoren vragen bedacht die ze wilden stellen en ze waren super enthousiast. Na de vele vragen (verhalen) en informatie over de brandweer, zijn we buiten gaan kijken naar de brandweerwagen en alles wat
daar in ligt. We mochten er zelfs even in zitten. Als afsluiting hebben sommige kinderen gevoeld he het is om verschillende soorten kledingstukken,
luchtflessen of helmen van de brandweer te dragen. De kinderen vonden
het interessant en heel leuk. Zelfs zo leuk, dat sommige zelf bij de brandweer willen gaan werken later. Om daar bij aan te sluiten, zaterdag 23 juni
is de open dag bij de brandweer in Winschoten. Zeker de moeite waard
om een kijkje te nemen. De open dag is van 10.00 tot 16.00 uur.
Brandweerman Marko nogmaals bedankt, wij hebben genoten.
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Schoolreizen
Nog even weer de data van de schoolreizen

Datum

Groep

Bestemming

25 juni

1/2

Nienoord

28 juni

3/4

Drouwenerzand

18 t/m 20 juni

7

Veendam

20 en 21 juni

5/6

Veendam

25 t/m 27 juni

8

De Kwartjesberg in Drouwen

Mijn school ouderportaal
Deze nieuwsbrief is de laatste van dit schooljaar maar ook
sowieso de laatste nieuwsbrief die jullie op deze manier
krijgen.
Want na de zomervakantie starten wij met het ouderportaal MijnSchool. Via het ouderportaal zullen we jullie op de
hoogte houden van al het schoolnieuws. In het portaal
vindt je berichten, fotoalbums, een kalender en uitnodigingen voor oudergesprekken . Verder kunt je er wijzigingen
doorgeven, bijvoorbeeld bij verhuizing.
Binnenkort krijgen jullie een uitnodiging voor het ouderportaal. Het is ook mogelijk om een app op de telefoon te installeren. Via deze app kunnen wij dan als school ook
pushberichten sturen.

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

5: Schoolfotograaf

Voor het schooljaar 2017-2018 is dat op:

9: rapporten mee

7 september

7 december

8 maart

10 en 12 : rapportgesprekken

5 oktober

11 januari

5 april

2 november

1 februari

31 mei

11: studiedag kinderen vrij

5 juli

20: laatste schooldag
23 juli t/m 31 augustus: Zomervakantie

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

AVG
In verband met de nieuwe wet wat betreft gegevensbescherming ontvangen jullie binnenkort een brief waarin we jullie toestemming
vragen over het gebruiken van beeldmateriaal van uw zoon of dochter. Graag willen wij
deze zo spoedig mogelijk ondertekend terug.

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

Ziva

groep 1

Brenda

groep 6

Michelle

groep 7

Wij wensen hun veel plezier op
De Waterlelie!!

