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Bericht aan de ouders/verzorgers:
Op de 1e schooldag van het nieuwe jaar, d.d. maandag 9 januari 2017, zal het jaar op sportieve wijze worden
geopend.

ALLE OUDERS/VERZORGERS zijn hier
VAN HARTE VOOR UITGENODIGD!!!
Het zou ontzettend fijn zijn om juist déze dag SAMEN met ALLE KINDEREN ÉN OUDERS/VERZORGERS te starten.
Komend jaar doet onze school mee aan het JOGG-onderzoek, waar u allen over bent
geïnformeerd. JOGG staat voor Jongeren Op Gezond Gewicht en streeft naar een samenleving
waarin alle kinderen en jongeren wonen, leren en recreëren in een omgeving waarin een
gezonde leefstijl de normaalste zaak van de wereld is. Voldoende beweging speelt hierbij een
belangrijke rol. Met alle goede voornemens in het vooruitzicht willen wij het jaar 2017 gezond
starten. Dit doen we gezamenlijk met een warming-up!
Gerdo van Dalen, vakleerkracht van groep 1 en 2 laat, zien hoe je je dag sportief kunt beginnen. We gaan samen
met de kinderen, leerkrachten en ouders/verzorgers sportief het nieuwe jaar in!
Tenslotte gaan zowel de kinderen als ouders naar binnen. De kinderen gaan naar hun klas en de ouders krijgen de
gelegenheid om, onder het genot van een kopje koffie en wat lekkers, nog even na te praten en elkaar een
gelukkig nieuwjaar te wensen.

WIJ HOPEN VAN HARTE DAT U AANWEZIG BENT!
De ouderraad

Naschoolse activiteiten Bredeschool De Wolden.

Er zijn weer tal van leuke activiteiten te doen voor kinderen. We hopen natuurlijk op veel enthousiaste
deelnemers. Kijk voor meer informatie en om je aan te melden snel op de website
www.actiefnaschooltijd.nl. Ook vind je hier meer activiteiten die te doen zijn in De Wolden.
Activiteiten in de maand december/januari:
28 dec
Nestkastjes maken alle leeftijden
9 en 16 jan Streetdance
groep 4 en 5
11 jan
11, 18 en
25 jan

Scala’s kinderatelier groep 2
Muziek
Ontdek je talent
groep 5 t/m 8
Streetdance

Natuurvereniging Zuidwolde
Angelique Zilverberg-Sabandar
(Top Fit Hoogeveen)
Scala centrum voor de kunsten
Scala i.s.m. Brede school team

De Wolden’s Got Talent Show

Op vrijdagavond 10 maart is er weer een spetterende talentenjacht van De Wolden’s Got Talent. Dus
bedenk een leuke act, alleen of samen met een groepje. Je mag van alles doen dansen, zingen,
toneelspelen, acrobatiek of iets anders. Laat zien wat je talent is! Aanmelden voor de audities kan nu via
www.actiefnaschooltijd.nl.
Bijlagen.
Als extra bij deze laatste Vlinderbrief van dit jaar een paar bijlagen:
 Actief na Schooltijd
 Nieuwsbrief Natuurmonumenten
 Peutervoorstelling ‘De kleine walvis’
 Nieuwsbrief VCPOZD
 Ophaalschema OPA
 De Wolden Gots talent

