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Beste ouders, in deze ‘Week’ vragen we uw aandacht voor

Sportweek

30
7

De volgende week wordt voor de kinderen van de groepen 5 t/m 8 een heel sportieve.
In de schoolsportweek wordt voor ieder van deze groepen een sportdag georganiseerd.
Op maandag 13 mei gaan de groepen 8 de velden op en de zalen in. Op dinsdag 14 mei is het de beurt
aan de groepen 5, op woensdag 15 mei aan de groepen 4, op donderdag 16 mei aan de groepen 7 en op
vrijdag 17 mei sluiten de groepen 6 (én groep 6/7b) de sportweek af.
Alle informatie (hoe laat, wat meenemen, wat aantrekken voor welke sporten?) krijgen de kinderen via de
leerkracht. Wij duimen voor mooi sportweer en wensen alle sporters veel plezier!

Zingend naar bekers
Op de donderdag voor de meivakantie werd de finale gehouden van PWA’s got talent. Live zingen was
populair dit jaar. Amber uit groep 7c zong zich naar de Grote PWA’s Got Talent Trofee met “Mooi” en
Maeve en Kishen uit groep 6/7b zongen “Als het avond is” en mochten de Aanstormend Talent Trofee
mee naar huis nemen. Het was weer een gezellige middag met enthousiast publiek, een deskundige jury
onder leiding van meester Jeffrey, een verrassend optreden van de leerkrachten en heerlijke chips en
limonade van de ouderraad!

Geslaagd!
Alle kinderen uit groep 7 die aan het praktijkgedeelte van het verkeersexamen mochten meedoen, zijn
geslaagd! Zij reden een route door Nieuwerkerk langs verschillende controleposten en staken netjes hun
hand uit, keken goed over hun schouder en stapten keurig af bij de stoep. Daarmee verdienden ze hun
verkeersdiploma. We gaan er natuurlijk wel van uit dat ze zich ook zo netjes gedragen in het verkeer als er
géén controleposten langs de weg staan. Gefeliciteerd allemaal!

Verlof? Aanvragen!
Natuurlijk zijn alle kinderen iedere dag op school. Maar in
bepaalde gevallen – een bruiloft bijvoorbeeld of een religieus
feest als het Suikerfeest – kán er verlof verleend worden. Dat
moet dan wel worden aangevraagd. Verlof aanvragen kan via
onze website www.obspwa.nl.
Wie op de oranje ‘contact’ knop rechtsboven klikt, vindt
helemaal onderaan de bladzijde ‘speciaal verlof’. Daar kan het
verlof aangevraagd worden.

Coderdojo bij Bieb
Van onze leesconsulent bij Bibliotheek Groene Venen ontvingen we het volgende bericht:
Op 18 mei organiseert de bibliotheek weer een Coderdojo! Vind je het leuk om mee te doen, schrijf je dan
snel in!
Nieuw is de Move:mini buggy die geprogrammeerd kan worden met de Micro:Bit. Hij moet wel eerst in
elkaar gezet worden en tijdens de dojo in juni kun je dan gaan programmeren. Dus dit projectje doe je in
twee dojo's.
Wil je nog een keer programmeren in Scratch of aan de slag met de Bloxels of Minecraft dan kan dat
natuurlijk ook.
Zaterdag 15 juni is voorlopig de laatste Coderdojo. Wij gaan dan even nadenken over nieuwe projectjes
voor jullie! Vanaf september gaan wij weer van start maar jullie ontvangen natuurlijk een berichtje van
ons.
Bij elke dojo is helaas maar plaats voor 15 deelnemers. Er zijn laptops en tablets aanwezig maar je mag
uiteraard ook je eigen device meenemen.
Inschrijven via:
http://bit.ly/dojo180519-1 Coderdojo 18 mei sessie 1 10.00 – 11.30 uur
http://bit.ly/Dojo180519-2 Coderdojo 18 mei sessie 2 12.00 – 13.30 uur

OPR zoekt leden
Bij de mail waarbij dit weekblad als bijlage in uw mailbox komt, vindt u nóg
twee bijlagen. Deze bijlagen gaan over de Ondersteuningsplanraad van het
Samenwerkingsverband waar ook onze school bij hoort. Wilt u meepraten
over passend onderwijs? Lees dan de brief en maak eventueel gebruik van
het inschrijfformulier.

Gefeliciteerd!
In deze week feliciteren we op 11 mei Khin Twe (gr.4b); op 12 mei Jomaro (gr.1/2b), Dylan (gr.6a), Igor
(gr.6c) en meester Edwin; op 13 mei Lotte (gr.1/2b) en Émile (gr.1/2c) en op 17 mei Shayan (gr.3b)

We wensen iedereen een heel fijn weekend!
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