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Verhuizing 
Het plan was om de week voor de zomervakantie te verhuizen naar het tijdelijke gebouw aan de 
overkant, maar dat gaat helaas niet lukken. De verhuizing wordt verschoven. De nieuwe datum is nog 
niet bekend, maar in ieder geval niet eerder dan de periode rond de kerstvakantie. De reden is dat de 
aanbesteding van het werk dat in de Olingertil uitgevoerd moet worden nog niet klaar is.  

 
Verkeersexamen groep 7 
Op dinsdag 30 maart heeft groep 7 het theoretisch verkeersexamen gemaakt. Bijna alle leerlingen 
zijn geslaagd! Een aantal leerlingen moet nog een herexamen doen. Wij wensen hen veel succes! 
Op maandag 19 april is het praktisch verkeersexamen. Voor het praktisch verkeersexamen zijn wij op 
zoek naar ouders die willen helpen. U kunt zich opgeven door een mail te sturen naar 
eemsdelta@vvnregio.nl. De starttijd van groep 7A is 11.00 uur. De starttijd voor groep 7B is 11.40 
uur. 

 
Bedankt iedereen!  
Het uitdelen van de tulpen was een flinke 
organisatie maar is soepel en goed verlopen. Er 
zijn uiteindelijk 1780 tulpen aan de kinderen in de 
klas en in de 'Tulpen-drive-thru' uitgedeeld.  
Zonder jullie hulp was dit niet gelukt!  
 
De winst van de verkochte tulpen zal in overleg 
met de leerkrachten besteed worden aan 
materialen of activiteiten voor de kinderen.  
 
Hartelijke groet, de ouderraad 
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Rapporten 
Vandaag gaan de rapporten mee naar huis. Veel rapportmapjes zijn overvol. Daarom is besloten om 
bij de leerlingen vanaf groep 5 de werkjes en rapporten van groep 1 t/m 4 eruit te halen en in een 
groene snelhechter te doen. Deze krijgen ze apart van het huidige rapport mee. De groene 
snelhechter hoeft niet meer ingeleverd te worden.  

 
Kids in Action – leefstijlprogramma voor kinderen met overgewicht 
Steeds meer kinderen kampen met overgewicht. Ze voelen zich anders dan kinderen met een 
normaal gewicht. Onzekerheid en een laag zelfbeeld komen veel voor. Daarnaast verhoogt 
overgewicht de kans op klachten. Diabetes type 2 komt veel voor. Hetzelfde geldt voor beweeg- en 
gewrichtsklachten. Op latere leeftijd zorgt overgewicht bovendien voor een hogere kans op hart- en 
vaatziekten. 
Het programma is gericht op kinderen en jongeren met overgewicht in de leeftijd van 6 t/m 16 jaar. 
Zie de bijlage voor meer informatie. 
                                                                         

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

 


