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Groep 1/2B is naar het Groninger Museum geweest
Op 11 februari zijn wij naar het Groninger museum geweest en dit is
wat wij het leukst vonden:
- het knutselen van ons eigen museum
- de muziek in het kerkje
- het grote, houten skelet
- rijden met de bus
- de oranje stoel van Mendini
- gouden pop in de kerk
- de buitenkant van het museum
- het fruit eten in het museum
- het poppetje van Mickey Mouse
Het was ontzettend leuk in het museum. Na de vakantie maken wij van onze kleuterklassen ook een
museum. Tijdens de tentoonstelling (datum volgt nog) laten wij de foto’s zien van ons bezoek aan het
museum.

Regionale finale van de
nationale voorleeswedstrijd
Dinsdag 11 februari heeft de
regionale finale van de nationale
voorleeswedstrijd plaatsgevonden.
Onze schoolkampioen Ecrin
Kaynak ging de strijd aan met de
andere schoolkampioenen in de
bibliotheek van Appingedam. Ze
heeft het erg goed gedaan maar
helaas is ze niet door naar de
provinciale finaleronde.

Groep 7 en 8 clinic ‘Free running’
Deze week krijgen de groepen 7 en 8 een clinic freerunning van SVA. In de bijlage meer informatie
hierover. Informatie over contributie en lessen is te vinden op de website:
http://svappingedam.webklik.website/

Tulpenactie Ouderraad
Dit schooljaar organiseert de ouderraad een tulpenactie
van Lopster Kleitulp uit Loppersum. Zij hebben bij deze
actie ook uw hulp nodig. Het geld dat de ouderraad met de
verkoop verdient, wordt besteed aan materialen en
activiteiten binnen onze school.
De Ouderraad heeft een vergunning geregeld zodat de
kinderen langs de deuren kunnen gaan in de week van 24
februari tot en met 28 februari. Uiterlijk maandag 2 maart
moeten de lijsten en het geld in de bijgevoegde envelop bij
de groepsleerkracht worden ingeleverd. Op woensdag 8
april kunnen de tulpen op school worden opgehaald.

Bouwteam Corso
Het corsoteam is dringend op zoek naar mensen die het bouwteam willen komen versterken. Helaas
is het huidige bouwteam uitéén gevallen door ziekte. Op dit moment bestaat het bouwteam uit één
vader. Hij kan het niet alleen, dus alle hulp is nodig! U kunt zich aanmelden via
papiercorsojanligthart@gmail.com

De schoolreizen
Schoolreizen gaan met de bus. Groep 8 gaat met auto’s.
Groep 1/2
Groep 3/4
Groep 4/5,5 & 6
Groep 6/7 & 7
Groep 8

Sanjesfertier
Aqua Zoo
Drouwenerzand
Schloss Dankern
Kamp

25 mei
23 juni
24 juni
18 juni
3 juni t/m 5 juni

€26,€26,€26,€26,€75,-

U wordt vriendelijk verzocht dit bedrag te betalen vóór 1 mei 2020 op onderstaand rekeningnummer:
NL87 RABO 0308 5200 84 t.n.v. stichting vrienden van het openbaar onderwijs Appingedam.
Vermeldt u ook voor welke leerling betaald wordt en in welke groep de leerling zit.
Let op: Dit is een
ander
rekeningnummer
dan die van de
ouderbijdrage en het
fluorgeld!

Ouderbijdrage en fluorgeld
De kosten bedragen €17,50 per schooljaar + 3,- fluorgeld (vanaf groep 2).
De ouderbijdrage kan gestort worden op NL41 RABO 0313 0253 98 t.n.v. Vrienden van het Openbaar
Onderwijs o.v.v. ouderbijdrage/fluor naam kind en groep.
Start uw kind na 1 januari op school dan betaalt u €9,00.

Damster Got Talent.
Via deze link kunnen kinderen zich aanmelden voor Damster Got Talent:
https://forms.gle/yYQag7UyLcGg3Abi8

