‘In Vlindervlucht’
Verkeersexamen groep 7/8
Groep 7/8 heeft meegedaan aan het landelijk
verkeersexamen. Woensdag 5 april werd op de fiets een
parcours in Norg afgelegd. Donderdag 6 april werd dit
praktijkexamen gevolgd door een theoretisch examen.
Alle kinderen zijn geslaagd! Van harte gefeliciteerd
allemaal!
Palmpasen
Op donderdagmiddag 6 april zijn de groepen 1 - 4 van beide basisscholen druk
bezig geweest met het versieren van de Palmpasen stokken. Bakker van Esch
had mooie broodhaantjes geleverd en met de hulp van een aantal ouders werd
het allemaal erg kleurrijk en lekker. Aansluitend zijn ze met de prachtig
versierde stokken door het dorp gewandeld.
Pasen
De dag begon met een heerlijk paasontbijt.
Aansluitend gingen de groepen 1 t/m 4 op excursie naar het
bos in Appelscha. De kinderen van groep 1
en 2 hebben een ‘kabouter pad’ gelopen.
De groepen 3 en 4 deden het ‘boswachter
pad’.
Groep 5 t/m 8 ging vlotten bouwen en
boogschieten bij ‘Actief Veenhuizen’.
Het was een geslaagde dag. Meer foto’s vindt u op de site.
Het wan ges laagdeg!

Schoolfruit
In de afgelopen maanden deden wij mee aan het
Eu-schoolfruit programma.
De kinderen kregen op woensdag, donderdag en
vrijdag gedurende vijfentwintig weken een portie
groente of fruit tijdens de ochtendpauze . Deze
week is de laatste week van deze schoolfruitactie.
Vanaf 18 april moeten de kinderen weer fruit van
huis meenemen.
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Koningsspelen
Op 21 april doen alle kinderen weer mee aan de koningsspelen
in Norg. Door de groepen 1 t/m 4 worden allerlei sportieve
spelen gedaan. De kinderen van de groep 5 t/m 8 doen een
atletiek circuit. Ze kunnen ook een keuze maken uit
verschillende sportworkshops.
Dodenherdenking
Op donderdag 4 mei vindt de traditionele dodenherdenking plaats.
Rond 19.30 u. vertrekt de stille tocht vanaf de Koepelkerk, naar het
oorlogsmonument bij Esserheem. Bij het monument worden gedichten
voorgedragen door leerlingen uit groep 7 en 8 van de Vlinderhof en de
Veenster. Aansluitend worden bloemstukken en kransen gelegd Na het spelen
van de ‘Last Post’ wordt er 2 minuten stilte gehouden. De ceremonie wordt
besloten met het zingen van het Volkslied. Aansluitend is er ranja en koffie in de
Koepelkerk. Iedereen is welkom!

‘Juffen en Meester dag’
Op 10 mei vieren we de jaarlijkse ‘Juffen en Meester dag’!
Op deze dag worden de verjaardagen van alle teamleden
gevierd. We gaan er samen een feestelijke dag van maken!

Agenda:
13-04-’17: Onderwijsdag Noordenveld, leerlingen vrij!
14-04-’17: Goede vrijdag
17-04-’17: Tweede Paasdag
19-04-’17: Spreekavond
21-04-‘17: Koningsspelen Norg
24 t/m 30 april: Meivakantie
04-05-’17: Dodenherdenking (19.30 u. v.a. De Koepelkerk)
05-05-’17: Bevrijdingsdag, vrij!
10-05-’17: ‘Juffen en Meester dag’
11-05-’17: MR vergadering.
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Nieuws van ‘buiten’.
Stichting ‘Leergeld’
Leergeld richt zich op het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen
uit gezinnen met minimale financiële middelen, door deze kinderen weer
mee te laten doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld
biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen
deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.
Wat doen we?
Kinderen weer laten meedoen! Kinderen gaan mee op schoolreis, gaan
sporten of krijgen muziekles. Ook kunnen we vaak een (tweedehands)
fiets of computer regelen als een kind die niet heeft. Allemaal normale
levensbehoeften, waardoor kinderen zich kunnen ontplooien, ontwikkelen
en meetellen.
Wie helpen we?
Kinderen van 4 tot 18 jaar die in gezinnen met een inkomen op
bijstandsniveau opgroeien. Zij dreigen sociaal geïsoleerd te raken omdat
de kosten van een schoolreisje of het lidmaatschap van een
sportvereniging onoverkomelijke financiële hindernissen zijn.
Wat voor hulp kan aangevraagd worden?
Leergeld wil kinderen, naar eigen keuze, mee laten doen op vier
verschillende gebieden:




Onderwijs: Meedoen op school is noodzakelijk voor kinderen, maar
is tegenwoordig ook behoorlijk kostbaar. In de praktijk betekent dit
voor ouders met een krappe portemonnee vaak dat sociale
activiteiten, zoals een schoolreisje of een kerstviering, aan hun
kinderen voorbij gaan. Leergeld springt bij om dat te voorkomen,
bijvoorbeeld door (financiële) afspraken te maken met de school of
door (een deel van) de kosten te betalen. Natuurlijk helpen we ook
in de duurste periode voor ouders, als kinderen de overstap maken
naar de middelbare school. Vaak kunnen we helpen bij de aanschaf
van schoolspullen, zoals een tas, agenda, kaftpapier of gymkleding,
of een tweedehands fiets om mee naar school te kunnen. Gewoon
omdat een kind daar recht op heeft.
Sport: Sporten is een belangrijke buitenschoolse activiteit voor
kinderen. Daarom werken de lokale Leergeld stichtingen nauw
samen met lokale sportclubs. Kinderen die niet sporten omdat daar
geen geld voor is, kunnen lid worden van deze clubs. Leergeld
betaalt dan de contributie direct aan de vereniging. Maar daarmee is
het verhaal vaak nog niet rond. Wie wil voetballen heeft een tenue
en schoenen nodig, hockeyen gaat niet zonder stick. Sportkleding en
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sportattributen horen er daarom ook bij. Ouders kunnen vaak een
tegoedbon krijgen, waarmee ze voor een bepaald bedrag aan
kleding en sportspullen kunnen kopen bij winkels waar Leergeld mee
samenwerkt.
Cultuur: Ook meedoen aan culturele activiteiten is belangrijk voor
de ontwikkeling van kinderen. Denk bijvoorbeeld aan muziekles of
dansles voor uw kind, of aan een cursus schilderen of toneelspelen.
Wil uw kind graag aan dit soort activiteiten meedoen, maar vormen
de kosten hiervan voor u een hindernis, dan kan Leergeld u wellicht
helpen om uw kind toch te laten meedoen.
Welzijn: Ook meedoen aan overige activiteiten, die niet direct
onder onderwijs, sport of cultuur vallen maar die wel bijdragen aan
de ontwikkeling van kinderen, zoals bijvoorbeeld deelname aan de
scouting, behoort bij sommige Leergeld stichtingen tot de
mogelijkheden.

Meer informatie vindt u op de site:www.leergeld.nl
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