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Groeien doe je
samen.

Gevoel voor kinderen, verstand van onderwijs!
Data
4 februari
13 februari
17 t/m 21 februari
28 februari
28 februari

Introductie Drentse
kinderjury groep 7/8
Spreekuur
jeugdverpleegkundige
voorjaarsvakantie
Loopspeltoernooi groep 3
en 4
Start projectweken
Podiumplan groep 1 t/m 6

Nieuws uit groep 1/2
De eerste 3 weken zitten er alweer op. Ondanks dat het
buiten bij lange na geen winter was, hebben we in de
groep de winter ruimschoots besproken en er 3 weken
over gewerkt. Vanaf maandag 27 januari wordt er aan
een nieuw thema, techniek, gewerkt.
Maha is 4 jaar geworden en begonnen in groep 1, Thijs is
begonnen met proefdraaien.

Jarigen
Delano Visser
Sarah Koops
Melle Feenstra
Jasper Goeree
Nick Goeree
Rowan Prins
Kaleigh Vertraten
Stan Brouwer
Tess Wolfs
Naud Wolfs
Gefeliciteerd allemaal en maak er een mooie dag van!

’s Maandags wordt er in samenwerking met de combi
coach en de gymjuf het programma kleuterpret
beweegprogramma aangeboden. De leerlingen vinden dit
erg leuk.

Uit de school geklapt,
“ Wat is het een walaai op de gang. “

Loopspeltoernooi
Groep 3 en 4 gaan zich op 28 februari sportief inzetten
bij het loopspeltoernooi in Nieuw Buinen.

Jongen staat naast juf bij het bureau en zegt: “Wat heb
jij een net politiebureau.”
Meisje na een intensieve gymles: “Ik heb me kapot
gezwoten.”

Koala-beertjes Australië
We zoeken nog mensen voor het vervoer en begeleiding
van de teams. Is dit iets voor u? Graag even melden bij
juf Reina.

De kinderen van groep 3 en 4 waren nogal begaan met
het lot van de koala-beertjes in Australië.
Daarom deden ze in de gymzaal een heuse BURPEE –
challenge. ( google burpee maar eens..) Ze deden het zo
fanatiek, dat er een bedrag overgemaakt is t.g.v. de
slachtoffers van de bosbranden aldaar.

Participatiefonds
Alle kinderen doen mee
Is er thuis te weinig geld om je kind te laten sporten of
iets aan kunst en cultuur te laten doen? Het Jeugdfonds
Sport & Cultuur helpt! Het Jeugdfonds Sport & Cultuur
betaalt de contributie / het lesgeld en eventueel de
benodigde attributen. Zo kunnen ook kinderen uit
gezinnen waar weinig geld is, lid worden van een
sportclub of een dans, muziek, kunst – of theaterschool.
Hoe werkt het?
Je kunt als ouder / verzorger niet zelf een aanvraag
indienen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dat kan
alleen gedaan worden door een intermediair. Hij of zij
kent de spelregels en weet of je kind in aanmerking
komt. Als de aanvraag goedgekeurd is, kan je kind vaak al
binnen drie weken sporten of op les. Wil je een aanvraag
indienen? Neem dan contact op met onze intermediair,
Gerda Toussain g.toussain@opoborger-odoorn.nl
Wat is het bedrag?
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur bepaalt het bedrag op
basis van de hoogte van de contributie / het lesgeld en
eventueel de benodigdheden. Na goedkeuring van de
aanvraag, wordt de bijdrage rechtstreeks aan de
sportclub of vereniging betaald. Je ontvangt eventueel
ook een waardebon voor attributen die ingeleverd kan
worden bij een winkel in de buurt. De intermediair kan
daar meer over vertellen.
Meer weten over de werkwijze van het Jeugdfonds
Sport & Cultuur?
https://jeugdfondssportencultuur.nl/voor-wie/voorouders/

Facebook pagina
We hebben een nieuwe facebook pagina, zeker de moeite
waard om te volgen.
Met vriendelijke groet,
Team, OR en Mr.
obs de Westhoek

