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Deze week nog even een paar mededelingen.
Luizencontrole.
Vanmorgen is er weer een luizencontrole geweest en we zijn luizen en neten vrij. Fijn dat het zo goed gaat.
Wandel4daagse.
Enkele dames van de OR zijn vandaag druk geweest met de voorbereidingen voor de Wandel4daagse.
De aanmeldingen voor de Wandel4Daagse zijn verwerkt en we gaan met wel

247
kinderen én ouders lopen. Wat een geweldig aantal.
Daarnaast zijn er vandaag ook nog ouders gebeld voor de begeleiding en de catering en het gaat allemaal
rondkomen. Top.
De kinderen krijgen vandaag/morgen nog een brief mee.
4 mei.
Morgen is het de dag van de Nationale Dodenherdenking.
In Zuidwolde is de start op het kerkplein bij de Olthof.
Ons projectkoor o.l.v. juf Lenny zal daar 2 liederen zingen. De koorleden weten al
precies hoe laat ze aanwezig moeten zijn. Andere kinderen en ouders kunnen rond
19.05 uur naar het kerkplein komen en zich daar verzamelen.
Het koortje treedt om 19.15 uur op.
Na hun optreden kunnen de kinderen met hun ouders meelopen naar het gemeentehuis waar de
herdenkingsplechtigheid zal plaatsvinden.
Wethouder van 't Zand zal daar een korte toespraak houden, wordt het eerste couplet van het Wilhelmus gezongen,
zal er een gedicht worden voorgedragen door een leerling van het Groene Hart en zullen er 2 kransen gelegd worden.
Beide scholen ondersteunen deze kransleggingen.
Na het dankwoord defileren de aanwezigen langs beide monumenten.
Alle kinderen ontvangen een bloem die ze (in groepjes) bij het passeren van de monumenten op gepaste wijze
kunnen neerleggen.
Deze hele plechtigheid wordt muzikaal ondersteund door Woudklank.
Na afloop van de plechtigheid kunnen de kinderen met hun ouders mee naar huis.
Als u en/of uw kinderen de plechtigheid willen bijwonen, wilt u dan op tijd (19.10 uur) aanwezig zijn?
We hopen dat veel kinderen en ouders bij deze plechtigheid aanwezig zullen zijn.

