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Welkom
Saad Sayed en Nina Antheunisse komen erbij in groep 1. Welkom Saad en Nina! We wensen jullie een hele mooie
leerzame tijd op school.

Typecursus voor kinderen uit groep 6, 7 en 8
Bij voldoende aanmeldingen gaat een typecursus van start op onderstaande data en tijden. Deze is bedoeld voor de
kinderen uit de groepen 6 t/m 8. Momenteel hebben zes kinderen zich aangemeld, de cursus gaat van start bij acht
deelnemers. Tot en met 2 maart kan nog worden aangemeld. Zie ook bijgaande folder.

Grote Avond
Op donderdag 29 maart vindt de Grote Avond van OBS Wemeldinge weer plaats. Alle kinderen
van onze school zullen dan twee maal schitteren op het podium van theater De Mythe in Goes.
Houdt u deze avond alvast vrij in uw agenda? Het thema van dit jaar is: ‘Een feest van kleur’.
Op de achtergrond zijn de voorbereidingen al in volle gang. Liedjes worden uitgekozen,
choreografieën gemaakt en optredens bedacht. Dit alles om er voor te zorgen dat ook dit weer
een onvergetelijke avond wordt. Na de voorjaarsvakantie zal er ook in de groepen geoefend
gaan worden.
De kaartverkoop zal ongeveer twee weken vooraf plaatsvinden. Over de exacte datum van de verkoop en de prijs
wordt u te zijner tijd verder geïnformeerd. De groepsleerkrachten zullen u verder op de hoogte houden van de
gewenste kleding per groep.
Zoals u in de nieuwsbrief heeft kunnen lezen zijn we nog op zoek naar ouders die willen helpen bij het maken van
het decor. Heeft u zin en tijd om te helpen? Stuur dan even een berichtje naar leonie@obswemeldinge.nl of
joke@obswemeldinge.nl Graag horen we van u!

Ateliers
Het volgende Atelier is op vrijdag 6 en 13 april. Tot die tijd hebben we geen Ateliermiddagen, omdat de
komende weken gebruikt worden om de optredens van de Grote Avond voor te bereiden.

Begintijden van de lessen
We zien dat nog niet iedereen gewend is aan het nieuwe rooster en het vijf-gelijke-dagen model. De school is open
vanaf 08:15 uur en het is de bedoeling dat de kinderen wanneer ze op school aankomen, direct naar het leslokaal
gaan. Er is geen pleinwacht en de leerkrachten verwelkomen de kinderen in de groep. Om 08:24 uur gaat de

binnenbel en dan beginnen de lessen. Helaas komt het nogal eens voor dat na die tijd nog kinderen binnen komen.
We vragen u hiermee rekening te houden en de lestijden te respecteren.

Milieu
Op school willen we ook goed omgaan met ons milieu. Daarom doen we ons best om het afval zoveel mogelijk te
scheiden. In elke groep verzamelen we apart papier, plastic, GFT en restafval. In de centrale omgang van het nieuwe
lokaal staan verzamelbakken voor batterijen en voor cartridges. Ook als u thuis oude batterijen en cartridges hebt
kunt u deze op school inleveren.

Open podium
Op vrijdag 2 maart is er voor de kinderen uit groep 3 t/m 8 gelegenheid om op te treden op ons “open Podium”. Van
13:00 uur tot 14:00 uur zijn we met alle kinderen in de gymzaal en kijken en luisteren we naar de jongens en meisjes
die hun “andere kwaliteiten” willen en durven laten zien en horen. Iedereen mag meedoen met een liedje, dansje of
playback nummer of andere act. De kinderen kunnen zich aanmelden bij de leerkracht. Denk aan het inleveren van
de muziek op een memorystick.
Veel succes allemaal en o ja, ouders en oma’s en opa’s zijn ook van harte welkom om vrijdag te komen kijken in de
gymzaal.
Spreuk van de maand:

Samen spelen maakt plezier voor velen
12 maart
29 maart
30 maart t/m 2 april

Agenda
GMR-vergadering
Grote Avond in de Mythe
Paasvakantie

