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Geachte Ouders/Verzorgers,

Nieuws en mededelingen
Bibliotheek
Ook de bibliotheek bereidt zich langzaam voor op de komende verhuizing. Dit betekent dat er vanaf 24 juni
geen boeken meer uitgeleend kunnen worden. Op woensdag 28 juni zijn we voor de laatste keer open en gaan
we ervan uit dat ieder kind alle boeken weer heeft ingeleverd.
Schoolfotograaf
Op donderdag 15 juni komt de schoolfotograaf weer bij ons op school voor portretfoto’s en klassenfoto’s.
Om 8.15 u. is het mogelijk om met oudere/jongere broertjes en zusjes op de foto te komen die niet (meer) bij
ons op school zitten. Gedurende de rest van de dag worden de andere foto’s allemaal gemaakt.
Advies van de fotograaf: fleurige kleding en het is altijd mooi wanneer kleuren op elkaar zijn afgestemd bij de
broertje/zusje-foto’s.
Verkeersexamen
Veilig Verkeer Nederland heeft op het allerlaatste moment de fietsroute aangepast, dit zorgde wat voor
verwarring, maar gelukkig zijn alle kinderen van groep 7 en 8 geslaagd. Van harte gefeliciteerd!

Uit de klassen
Groep 1 en 2
Eieren zoeken
Het is inmiddels alweer een tijdje geleden. Donderdagmiddag voor het paasweekend hebben we eieren
gezocht in het bos bij de ijsbaan. Daarna hebben we een lange boswandeling gemaakt met Fenna, juf Adinda
en juf Jeannette. Het was heel spannend want we hoorden steeds de paashaas in het bos. Helaas hebben we
hem niet kunnen zien want hij zat goed verstopt.

Schoolreis
8 mei zijn we met groep 1/2 op schoolreis geweest naar Nienoord. Op een beetje motregen na hadden we het
goed getroffen met het weer. Het was een hele gezellige dag! Op de terugreis in de bus lagen we allemaal
bijna te slapen na al dat klimmen, klauteren, glijden en springen.

Groep 3 en 4
Nog een paar weken en dan verhuizen we al naar Termunten. Best spannend! Tijdens de ateliers, de
kennismaking dag, en Koningsdag hebben we kennis kunnen maken met onze nieuwe klasgenootjes. Er zijn al
vriendschappen ontstaan. De kennismaking dag was een succes. Tijdens activiteiten als kennismaking
spelletjes, knutselen, een paashaasspel en paaseieren zoeken, konden de kinderen elkaar nog wat beter leren
kennen. De leerlingen van De Woldrakkers vonden De Munte best een mooie school. Daar wilden ze wel naar
toe.
.
Maandag 8 mei hadden we onze schoolreis naar Appelscha. Het park had nieuwe attracties. Zo was de nieuwe
spannende achtbaan en het verkeerspark bij velen favoriet. Enkele kinderen hebben zelfs hun rijbewijs
gehaald en zo als altijd ging de dag weer veel te snel voorbij. “Nu al naar huis?”
Van feestjes heb je nooit genoeg. De verjaardag van juf Margreet in Godlinze staat nog op stapel en natuurlijk
een groot eindfeest. Ouders die mee willen naar Godlinze zijn van harte welkom. Datum volgt nog.

Groep 5 en 6
Het schooljaar vordert alweer. Wanneer je half mei naar school fietst tussen de bloeiende koolzaadvelden
door dan denk je: “ Wat is het Groninger landschap prachtig, laten we er een mooie en leerzame dag van
maken”.
We zijn natuurlijk niet alleen aan het leren. Donderdag 20 april hebben we een sportieve en leuke dag gehad
in Finsterwolde. De koningspelen!
Eerst gingen we verschillende spelletjes spelen in de Sporthal. In kleine groepjes werden verschillende
Behendigheidsspelletjes gedaan. Daarna was het tijd voor een ijsje! Vervolgens moesten we ons omkleden
en deden leuke spelletjes in het zwembad, bv.: Zwemmend kleding naar de andere kant van het bad brengen
en op hangen of een puzzel opduiken en samen aan de kant in elkaar zetten.
Tussen de middag gezellig je lunchpakket opgegeten en op naar het laatste intensieve
onderdeel. Apenkooi met meester Sjaak. Meester had een spannend parcours
neergezet,
waar de kinderen hun overgebleven energie helemaal kwijt konden.

Een superdag!!

Schoolreis
Vrijdag 8 mei Zijn we op schoolreis geweest naar Duinen Zathe in Appelscha.
Het was gelukkig droog en iedereen had er zin in.
Het verkeerspark werd druk bezocht en de leerlingen maakten vele rondjes in hun auto’s.
Jim scheurde in diverse auto’s door het park en politieagent Koos hield hem in de gaten!!
De kinderen mochten hun zakgeld in het winkeltje uitgeven of een rijbewijs aanschaffen.
De nieuwe achtbaan was ook erg populair. En de Super Nova,
het spookhuis, de botsauto’s, de trampoline en nog veel
meer attracties werden druk bezocht.
Tegen vijf uur waren we weer terug in Woldendorp.
De komende weken zullen we de school beetje bij beetje
opruimen. Een spannende tijd.

Groep 7 en 8
Groep 7 en 8 heeft maandag 15 mei een bezoek gebracht
aan kamp Westerbork. Deze excursie werd samen met
groep 7 en 8 van obs De Munte gedaan. De excursie was
onderdeel van de eerder dit schooljaar gelegde
struikelstenen in Woldendorp, Borgsweer en Termunten.
De groepen kregen eerst een film te zien over een vrouw,
een

overlevende van de Tweede Wereldoorlog die o.a. in kamp
Westerbork gezeten had. Ze was toen 10 jaar. Vervolgens
kregen we een rondleiding van een gids over het voormalig
kampterrein. Hij vertelde indrukwekkende verhalen over de

bewoners van het kamp. Het was een erg leerzame
ervaring voor de kinderen. Er zijn gedurende de excursie
een 40-tal foto’s gemaakt. Kinderen of ouders die daar
interesse in hebben kunnen een usb-stickje meenemen
naar school. De bestanden kunnen dan zo overgenomen
worden.

Fusienieuws en aanverwante zaken

Steeds komen we een stapje verder. We zijn nu in het proces van ontwerpen van de nieuwe school. We hopen
dat we u op de gezamenlijke ouderbijeenkomst van 29 juni de eerste schetsontwerpen kunnen laten zien. Het
is heel mooi om te zien dat we steeds een stukje verder komen.
Voor het vervoeren van de leerlingen zoeken we momenteel chauffeurs. Wellicht heeft u onderstaande
advertentie bij de Troefmarkt zien hangen of hem gelezen in De Woldwagter.

Gevraagd: chauffeurs vervoer basisschoolleerlingen
Voor onze nieuwe fusieschool van obs De Munte en obs De Woldrakkers zijn wij op zoek naar
enthousiaste chauffeurs. (man/vrouw)
We zoeken vrijwilligers die het leuk vinden om op vaste basis een aantal dagen per week
kinderen van en naar school te brengen.
De werktijden zijn ’s ochtends tussen 7.45 u. - 8.45 u. en ’s middags tussen 14.15 u. en 16.30 u.

Wat bieden wij:
-Een prettige werkomgeving met een verantwoordelijkheid voor kinderen.
-Rijden in een nieuwe 9-persoons bus
-Een vrijwilligersvergoeding naar rato
-Tijdens uw werkzaamheden bent u verzekerd.

Wat vragen wij:
-Rijbewijs B
-Enthousiast en positief ingesteld
-Affiniteit met de te vervoeren doelgroep
-Flexibiliteit
-Verantwoordelijkheidsgevoel voor kinderen en materieel
-Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) De stichting betaalt de kosten die de aanvraag van een VOG met zich
meebrengt.
Heeft u belangstelling voor bovenstaande vrijwilligersvacature, stuur dan uiterlijk 9 juni een mailtje naar
sjanetduut@marenland.org, Graag hierin uw ervaring, beweegredenen en beschikbare dagen vermelden.

Mocht u nog belangstelling stuur dan uiterlijk 9 juni een bericht naar Sjanet Duut.

Agenda

05 t/m 07-06: pinkstervakantie
10-06: oud papier
12-06: leerlingenraadvergadering
15-06: schoolfotograaf
19 t/m 22 juni: avondvierdaagse
26 t/m 30 juni: rapportgesprekken op verzoek
28-06: bibliotheek voor het laatst open dit schooljaar

29-06: gezamenlijke ouderinformatieavond
04-07: musical groep 7/8
05-07: rapport mee
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
19-07: alles inpakken op De Woldrakkers
20-07: verhuisdag

Woensdag 14 juni is het weer zover…

NATIONALE STRAATSPEELDAG 2017
Ook in Woldendorp doen wij weer graag mee.
Net als voorgaande jaren houden we het op de Burg. Garreltsweg
(op het grote grasveld).
Tijd: 14.00-16.00 uur.
Je mag natuurlijk je eigen speelgoed meenemen.
Maar ook zullen wij weer voor de nodige speelplezier zorgen!
Daarnaast zal Nicolai steekijs ons weer goed verzorgen met wat lekkernij.
Dus kom allemaal gezellig mee spelen!
Voor de ouders/verzorgers zal er weer wat koffie /thee en wat lekkers aanwezig
zijn. En voor een kleine vergoeding kunt u ook een lekker ijsje mee eten!
Tevens staat er een vrijwillige bijdrage pot.

DEELNAME IS OP EIGEN RISICO!

