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Geachte Ouders/Verzorgers,

Nieuws en mededelingen
Schoolreizen
Vandaag zijn de schoolreizen van groep 1 t/m 6. Volgens de weersverwachting moet het zonnetje zich in de
loop van de dag laten zien. De kinderen hadden er in ieder geval zin in vanochtend.

In verband met de financiële afwikkeling nog een keertje de schoolreisgelden.
groep 1 en 2:
De kleuters gaan dit jaar naar Nienoord in Leek
Datum: maandag 8 mei
Kosten: € 25,- p. lln.
groep 3 t/m 6 :
Groep 3 tot en met 6 gaat naar Duinen Zathe in
Appelscha
Datum: maandag 8 mei
Kosten: 30,- p. lln.
groep 7 en 8
Groep 7 en 8 gaat naar 25 Graden Noord in
Drouwenerveen
Datum: 10, 11 en 12 juli.
Kosten: € 69,- ,- p. lln.
Het informatieboekje volgt in juni.
U kunt de kosten voor de schoolreizen overmaken
op rekeningnummer NL95RABO 0313093490 ten name van Stichting Vrienden van het Openbaar
Onderwijs Woldendorp onder vermelding van de naam en de groep van uw kind(eren).
Graag uiterlijk 1 juni overmaken.
Mocht u tegen problemen aanlopen, financieel of van andere aard, neem dan even contact op met Sjanet
Duut.
Mocht u tegen problemen aanlopen, financieel of van andere aard, neem dan even contact op met Sjanet
Duut.
Webshop Kans voor uw Kind is inmiddels weer in gebruik, mocht u hier gebruik van willen maken kijk dan even
op Werkplein Eemsdelta (ISD).

Godsdienstonderwijs
Op vrijdag 19 mei is er geen godsdienstonderwijs. Juf Alberta is deze dag afwezig in verband met nascholing.

Vakantierooster 2017-2018
Herfstvakantie: 23 t/m 27 oktober 2017
Kerstvakantie: 25 dec. t/m 5 januari 2018
Voorjaarsvakantie: 26 febr. t/m 2 maart 2018
Paasvakantie: 30 maart t/m 2 april 2018
Meivakantie/Hemelvaart: 27 april t/m 11 mei 2018
Pinkstervakantie: 21 en 22 mei 2018
Zomervakantie:23 juli t/m 31 aug. 2018
Margedag: 21 maart 2018
Overige margedagen zijn nog niet bekend.
Van de GGD
Nu de lente is begonnen trekken veel kinderen en ouders de natuur in. Een tekenbeet is meestal onschuldig,
maar kan je ziek maken als de teek te lang vastgebeten zit in je huid. Daarom wil GGD Groningen het volgende
onder de aandacht brengen:
‘Controleer altijd op teken na een verblijf in de natuur of tuin. Verwijder een teek binnen 24 uur; de kans op de
ziekte van Lyme is dan heel klein!’
Teken komen in het hele land voor in bossen, duinen, heidegebieden, weilanden, parken en tuinen. Teken
vallen niet uit bomen! Ze zitten vooral in hoog gras, op bosbessenstruiken, varens of tussen dode bladeren.
Van daaruit stappen ze over op langslopende dieren, maar ook op mensen. Sommige teken zijn besmet met
de Lyme-bacterie die de ziekte van Lyme kan veroorzaken. Als een teek lang vastgebeten zit op de huid kan hij
deze bacterie overbrengen. De ziekte is meestal goed te behandelen met antibiotica. Zonder behandeling kan
deze ziekte bij sommige mensen chronische klachten veroorzaken aan hart, zenuwstelsel, gewrichten en huid.
Meer weten? Bekijk hier een filmpje over teken!
Met de app ‘Tekenbeet’ kun je opzoeken hoe teken eruitzien en wat je moet doen om teken correct en snel te
verwijderen. De app “Tekenbeet” is gratis te downloaden in de Google Play Store en in de App Store

Naschoolse
Activiteit
Knutselactiviteit: Slijm maken
Wanneer:
Voor wie:
Wat:
Tijdstip:
Lokatie:

donderdag 11 mei
groep 5 t/m 8
Slijm maken!!
15:00 tot 16:30 uur
De Woldrakkers (peuteropvang)

Sportactiviteit: Tikmania
Wanneer:

donderdag 11 mei

Voor wie:
Wat:
Tijdstip:
Lokatie:

groep 1 t/m 4
Tikmania!! (tikspelletjes)
15:00 tot 16:30 uur
Sporthal Woldendorp

Knutselactiviteit: Slijm maken
Wanneer:
Voor wie:
Wat:
Tijdstip:
Lokatie:

donderdag 18 mei
groep 1 t/m 4
Slijm maken!!
15:00 tot 16:30 uur
De Woldrakkers (peuteropvang)

Sportactiviteit: Winkel van Sinkel
Wanneer:
Voor wie:
Wat:
Tijdstip:
Lokatie:

donderdag 18 mei
groep 5 t/m 8
Winkel van Sinkel (trefbalspel)
15:00 tot 16:30 uur
Sporthal Woldendorp

Opgave: wil je meedoen aan de NSA activiteiten dan moet je je
opgeven op de opgavelijst in school.

Fusienieuws en aanverwante zaken

Vervoer
Er zijn grote stappen gemaakt…………..
Afgelopen woensdag heeft de Raad van de gemeente Delfzijl unaniem zijn akkoord gegeven aan de
aangevraagde vervoersregeling voor de kinderen van De Munte en De Woldrakkers. Verder heeft Stichting
Marenland een genereuze schenking gedaan voor de aanschaf van eigen 9- persoons busjes en loopt er nog
een subsidieaanvraag bij het Windfonds. Ook hiervan hopen we binnenkort wat meer van te horen.
De werkgroep heeft met verschillende garagebedrijven gesproken over de aanschaf van de bussen en die
offertes liggen momenteel bij Stichting Marenland. Alles wijst erop dat de dorpen in “ons” gebied zich mogen
verheugen op een hele mooie vervoersregeling voor kinderen die naar de basisschool gaan. Het is echt iets
om trots op te zijn!
Op de grote gezamenlijke informatieavond voor alle ouders, die gepland staat voor 29 juni, zal de werkgroep u
een gedetailleerd verslag doen van hun activiteiten en bevindingen.
Chauffeurs
Een volgende stap is dat de werkgroep zich bezig gaat houden met de bezetting van de bussen. Er hebben zich
al een paar mensen aangemeld die op basis van een vrijwilligersvergoeding willen rijden. Mochten er nog
mensen zijn die hier ook belangstelling voor hebben, dan kunt u zich aanmelden bij Sjanet Duut.
(sjanetduut@marenland.org)
De werkgroep buigt zich komende over de taakomschrijving en randvoorwaarden waar de chauffeurs aan
moeten voldoen en alle aangemelde belangstellenden worden dan hiervan op de hoogte gesteld. Tevens
wordt er nog een oproep in De Woldwagter gedaan.

Agenda

11-05: gezamenlijke MR-vergadering, 20.00 u.
11-05: NSA groep 5 t/m 8, slijm maken
NSA groep 1 t/m 4: sport, tikmania
13-05: oud papier
15 -05: groep 7/8 brengt een bezoek aan Westerbork in het kader van het project Struikelstenen
18-05:NSA groep 1 t/m 4, slijm maken
NSA groep 5 t/m 8, sport, Winkel van Sinkel
19-05:geen godsdienst i.v.m. scholing docent
22-05: OR-vergadering, 20.00 u.
25/26-05: hemelvaartsvakantie
30-05: praktisch verkeersexamen groep 7 en 8 (fietsen mee)
05 t/m 07-06: pinkstervakantie
10-06: oud papier
12-06: leerlingenraadvergadering
19 t/m 22 juni: avondvierdaagse
26 t/m 30 juni: rapportgesprekken op verzoek
29-06: gezamenlijke ouderinformatieavond
04-07: musical groep 7/8
10 t/m 11-07: schoolreis groep 7/8
13-07: feest De Woldrakkers
15-07: oud papier
17/18-07: leerlingen van De Woldrakkers en De Munte samen op De Munte; 18 juli is voor de kinderen de laatste
schooldag

