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OUD PAPIER:
VANDAAG kunt u tussen 14.00 en 19.00 uur uw oud papier weer kwijt in de container voor school!

OUD IJZER:
Zaterdag a.s. wordt er weer oud ijzer ingezameld door de ouderraad.
Tussen 9.30 en 13.00 uur staat er een container voor onze school. Mocht u
zelf niet in de gelegenheid zijn om metalen te brengen dan kan de
ouderraad het oud ijzer ook bij u thuis komen ophalen. Bel dan naar 0653978439.
Voor verdere informatie: Zie de vorige nieuwsbrief en de mail van vrijdag 5
april.

SCHOOLVOETBALTOERNOOI:
Maandag 8 en dinsdag 9 april organiseerde SVZW voor de 44e keer het jaarlijkse
schoolvoetbaltoernooi voor de groepen 7 en 8.
Onder goede weersomstandigheden
werd er twee dagen lang sportief
gestreden door onze jongens en
meisjes. Maar liefst drie
meisjesteams en drie jongensteams
namen deel namens onze school.
Voor het eerst speelden jongens ook
op een “half” veld. Wat ons betreft
een succes!
De teams 2 en 3 bij zowel jongens
als meisjes speelden naar behoren
met enkele winstpartijen, gelijke
spelen en ook wat nederlagen. De
sfeer onderling was prima! Evenals
de support van de leerkrachten en
ouders!

Team 1 van de meisjes wist al hun vier poulewedstrijden te winnen zonder ook maar een tegengoal.
Als nummer 1 van de poule moesten we tegen de kampioen van vorig jaar Het Galjoen. Een zware
wedstrijd met voor ons helaas een minder eindresultaat. Een minuut voor tijd maakte het team van Het
Galjoen de winnende. Een mooie 3e plek met bijbehorende beker is een prestatie om trots op te zijn!
Ook de jongens van team
1 speelden geweldige
poulewedstrijden met grote
uitslagen. Echter tegen
Het Galjoen toonden onze
jongens wellicht iets te
veel ontzag: 2-0 verlies.
Als beste nummer 2 van
de drie jongenspoules ging
het team door naar de
kruisfinales. Wat een
fantastische wedstrijd
tegen de Mariaschool. Met
4-1 werd er gewonnen en
de finaleplek terecht
bemachtigd. In de finale
stond de confrontatie met
Het Galjoen op het
programma. Mede door de
zenuwen en de
vermoeidheid was het spel aan beide kanten ietsje minder. Er werd niet gescoord. Helaas voor ons
was de tegenstander net wat beter in het nemen van de strafschoppen. Jammer dat de
strafschoppenserie chaotisch verliep met rijen dik publiek rondom de penaltynemers.
Natuurlijk was er even teleurstelling en kwam alle spanning eruit, maar bovenal overheerste de trots
op dit geweldige resultaat! Hierbij willen we iedereen bedanken voor de support tijdens deze twee
leuke en sportieve dagen. Tevens dank aan Patrick Rikmanspoel, Tom Bakker en Juventa`12 voor het
mogelijk maken van de trainingen van onze meisjes voorafgaande aan het toernooi, de ouders die alle
tenues hebben gewassen en de ouderraad voor de patat voor alle deelnemers! Juf Lieke heeft heel
veel prachtige foto`s gemaakt tijdens het toernooi. Neem dus snel een kijkje!
FOTOALBUM (wachtwoord op te vragen via info@widerode.nl)
Op www.svzw.nl vindt u ook enorm veel foto`s!

KANARIEPIETJESTOERNOOI:
Op maandag 8 april werd tijdens het jaarlijkse
schoolvoetbaltoernooi van Wierden ook weer een
toernooitje gespeeld door de kinderen van de
groepen 2 van de verschillende basisscholen!
Onder begeleiding van mensen van de
organiserende vereniging SVZW nam onze
school met 2 teams deel. De teams bestonden uit
5 kinderen uit de groepen 2 van de Wierdense
basisscholen.

Op het hoofdveld werden tussen 16.00 en 17.00 uur verschillende wedstrijdjes gespeeld. Onze beide
teams speelden heerlijk enthousiast! Natuurlijk ging het hier om het plezier en kennismaken met de
voetbalsport. Na afloop kreeg elk deelnemend kind een mooie medaille!
FOTOALBUM (wachtwoord op te vragen via info@widerode.nl)
Via de website van SVZW kunt u ook foto`s bekijken.

SCHOOLKORFBALTOERNOOI:
Korfbalvereniging Blauw Zwart
organiseerde op maandag 1 en
dinsdag 2 april weer het jaarlijkse
schoolkorfbaltoernooi voor de groepen
5 en 6 van de Wierdense
basisscholen. Wat een enthousiasme
legden onze kinderen aan de dag. Er
werd prima (samen)gespeeld met
achtste en kwartfinales als beloning.
Een van de teams van groep 5 had
bijna de strafworpenbokaal gewonnen.
Er moest een barrage aan te pas
komen om te bepalen wie de
uiteindelijke winnaar van dit
klassement zou worden. Helaas bleek
Het Laar iets schotvaardiger. We
kijken terug op twee geslaagde dagen!
Dank aan alle ouders, grootouders en anderen voor hun aanwezigheid. Tevens danken we de ouders
die voor de was gezorgd hebben.
Prachtige foto`s, mede gemaakt door Jolijn Venema (zus van juf Lieke), zijn te bewonderen in ons
FOTOALBUM (wachtwoord op te vragen via info@widerode.nl).

GESLAAGD:
De afgelopen maanden heeft groep 7 zich voorbereid op het verkeersexamen.
Op donderdag 4 april werd het theoretische examen afgenomen in de klas
gevolgd door het praktische examen woensdag 10 april jl. Gelukkig kunnen we
melden dat alle kinderen voor beide onderdelen geslaagd zijn! Alle kinderen
hebben het verkeersdiploma in ontvangst mogen nemen. Gefeliciteerd allemaal!
We bedanken Marloes, Mironne, Gülüzar en Kim voor het posten tijdens het
praktijkexamen.

PASEN:
Donderdag 18 april a.s. houden wij onze paasactiviteiten. De
ouderraad zorgt voor een paasbrunch! De leerlingen hoeven dus
niets mee te nemen. Wel voor de ochtendpauze natuurlijk.
Belangrijk:
* Alle kinderen dienen woensdag 17 of donderdag 18 april een
beker, een bord en een lepeltje mee te nemen naar school.
* Alle kleuters dienen een hardgekookt ei en versierspulletjes mee te
nemen naar school (woensdag 17 of donderdag 18 april).
* De kinderen van de groepen 3 t/m 8 moeten (minimaal) 2
hardgekookte eieren en versierspulletjes meenemen (woensdag 17
of donderdag 18 april) voor het eieren versieren.
* Zowel met het eieren zoeken als het eieren versieren zijn mooie
prijzen te verdienen!

EINDTOETS GROEP 8:
Alle leerlingen uit de groepen 8 van de basisscholen in Nederland moeten een verplichte eindtoets
maken sinds het schooljaar 2014-2015. Het advies van de basisschool is sinds het genoemde
schooljaar leidend voor plaatsing in het v.o. De uitslag van de eindtoets is naast het schooladvies van
de leerkracht, een tweede, objectief gegeven dat dit schooladvies zou moeten bevestigen.
Bovenstaande is eerder met ouders besproken tijdens de infoavond en de groepscontactavond. Zoals
eveneens eerder toegelicht hebben we gekozen voor de IEP Eindtoets van Bureau ICE. De toetsen
zullen plaatsvinden op dinsdagochtend 16 en woensdagochtend 17 april a.s. Deze data zijn
vastgesteld door het Ministerie van Onderwijs. Wij wensen groep 8 alvast veel succes!

KONINGSSPELEN:
Morgen (vrijdag 12 april) vinden de Koningsspelen weer plaats. De
onderbouw zal een eigen programma hebben die dag op school. Hierover
ontving u via de leerkrachten een mail. De groepen 5 t/m 8 gaan deze dag
naar sportpark Het Lageveld voor de gezamenlijke Koningsspelen voor
bovenbouwleerlingen van de gemeente Wierden. Hierover heeft u meer
informatie via meester Marco verkregen. U kunt ook een kijkje nemen op
www.koningsspelenwierden.nl
Voor de duidelijkheid: om organisatorische redenen nemen wij niet deel
aan het Koningsontbijt.

GEWELDIG WERK KLUSGROEP:
Geweldig werk van onze klusgroep afgelopen zaterdag! Vele werkzaamheden zijn verricht: het
schaakbord is geschilderd, belijning op het voetbalveld aangebracht, rubberen tegels opnieuw gelegd,
bomen gesnoeid, evenwichtsbalk hersteld, speeltoestel kleuterplein opgeknapt enz. TOP!!!
BEDANKT!!!!

VERZOEK M.B.T. PLEIN:
Het valt ons op dat steeds meer ouders zich al ruim voor het einde van de schooldag verzamelen op
of rondom het kleuterplein of voor het lokaal van groep 0/1. We willen met name de ouders/verzorgers
van de kinderen uit de onderbouw verzoeken om niet voor 14.05 uur het plein te betreden. Op de
woensdag en vrijdag gelieve niet voor 12.05 uur. Wanneer onze kleuters of andere leerlingen op het
plein spelen (dit is ook onderwijstijd), kan dit storend zijn. We hopen op uw medewerking en begrip.

MEIVAKANTIE:
De meivakantie is dit jaar al heel vroeg. Van vrijdag 19 april (Goede Vrijdag) tot en met vrijdag 3 mei
hebben we meivakantie met hopelijk mooi weer!

