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Groep 4A en 4/5B naar het Veenkoloniaal museum
Op dinsdag 5 april gaan de leerlingen van groep 4A en
op woensdag 6 april de leerlingen van groep 4/5B naar
het Veenkoloniaal museum te Veendam.
De kinderen zullen de Gouden-eeuw in Oost Groningen
ontdekken.
We gaan met de bus naar het museum! De bus haalt
ons om 8:30 uur vanaf school op en we zullen
rond 13:15 uur terug op school zijn. De schooltijden
wijzigen niet voor de kinderen.

Schoolvoetbal
Woensdag 6 april nemen we met de groepen 8 deel aan het
schoolvoetbaltoernooi in Delfzijl, Sportpark centrum Burg.
Boeremalaan, velden NEC.
De 1e wedstrijden beginnen om 14.40uur. We zullen dan ook
gezamenlijk vanaf 14.00uur vanaf school vertrekken.
Hopelijk zien we u op woensdag 6 april!

Olingertil in actie voor vluchtelingen uit Oekraïne.
De leerlingen van de Olingertil (De Citer, Kids2B en de Jan Ligthart) werken, zoals u waarschijnlijk al
vernomen heeft, hard aan een gezamenlijke markt met als doel om geld op te halen voor
vluchtelingen uit Oekraïne.
Deze markt zal plaatsvinden op 8 april van 11:30u tot 13:30u op het schoolplein van de Olingertil.
Het geld dat wordt opgehaald zal naar twee afzonderlijke doelen gaan.
De ene helft gaat naar een basisschool in Polen waar we contact mee hebben. Op deze basisschool
worden veel Oekraïense leerlingen opgevangen. Alle Poolse kinderen die daar naar school gaan
krijgen tussen de middag een warme maaltijd. Echter, voor de Oekraïense kinderen kan dit niet
worden geregeld, vanwege de kosten. Deze school heeft geprobeerd bij Giro 555 geld te krijgen,
maar dit is niet gelukt. Wij zouden met onze giften maaltijden voor de Oekraïense leerlingen kunnen
bekostigen. Wij vinden dit een mooi doel om als school aan bij te dragen.
Het andere doel ligt dichter bij huis. Immers, in de gemeente Eemsdelta worden ook Oekraiënse
kinderen opgevangen. Deze kinderen hebben ook alles thuis moeten achterlaten. Wij willen daarom
de gemeente Eemsdelta een bijdrage geven om daarmee specifiek iets voor deze kinderen te doen.
We hopen u op 8 april op onze markt te zien! U kunt uw lege flessen meenemen; deze verzamelen we
ook. Alle kleine beetjes helpen!

Fietsles groepen 3
Op maandag 11 april krijgen de groepen 3 fietsles. Deze les wordt
gegeven door leden van de fietsschool.
Eerst wordt er verteld waar een veilige fiets aan moet voldoen. Daarna
worden er buiten fietsvaardigheidsspelletjes gedaan.
De kinderen moeten op deze dag hun fiets mee naar school nemen.

Straatvoetbaltoernooi
Op woensdag 1 juni en vrijdag 3 juni 2022 organiseren we in Appingedam weer het 4x4
straatvoetbal toernooi. De voorrondes zullen plaatsvinden op woensdag 1 juni op het Kerkplein bij de
Nicolaikerk te Appingedam. De finales op vrijdag 3 juni zullen ook gespeeld worden op het Kerkplein.
Binnenkort zullen de aanmeldingsformulieren worden uitgedeeld op de scholen.
We organiseren het voor de groepen 5,6,7 en 8.
Voor de groepen 3,4 organiseren we een andere voetbalactiviteit op een van deze data.
Opgave kan ook via jan_medema@hotmail.com.
Namens de organisatie alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking.
Gerard Zeeman
Jan Medema

