‘In Vlindervlucht’
‘Kleuterpraat’
In de kleutergroep leren we al Engels. Eén kleuter spreekt ook al een aardig
woordje Spaans: “Un, dos, stress”.
Wist u dat een Eskimo in een grullo (iglo) woont en een Indiaan in een
wiggelwaap (wigwam)?
Ontruimingsoefening
Op donderdag 4 mei hebben we een ontruimingsoefening gehouden. Nadat het
alarm was afgegaan was het gebouw binnen 3 minuten leeg en stonden alle
kinderen en leidsters/leerkrachten op de afgesproken plek.
Samenloop voor Hoop
In het weekend van 17 en 18 juni vindt de Samenloop voor Hoop plaats. Het
team en leden van de OR en MR zullen lopen voor deze actie. De start is op
zaterdag 17 juni om 16.00 uur. `s Avonds is er een kaarsenceremonie (22.30
uur). De kinderloop is op 18 juni, van 11.00 uur tot 11.24 uur. Alle leerlingen die
deelnemen komen zelf naar de locatie, startpunt is op de Brinkhofweide in Norg.
We zijn aanwezig om de kinderen op te vangen. Na afloop mogen de kinderen –
op eigen gelegenheid- nog langer meedoen aan de Samenloop. Rondom het
terrein is gedurende deze 24 uur van alles te beleven, de opbrengst gaat naar
het KWF Kankerfonds.
Kijk ook op de website van de Samenloop voor Hoop, via
https://www.samenloopvoorhoop.nl/alle-samenlopen/drenthe/norg/introductieen-programma/.
We vinden het fijn wanneer jullie de week na de Samenloop het sponsorgeld in
een envelop aan de leerkracht van jullie kind geven.
Agenda:
12 juni: start project `Ik vind` groep 1-2
12 juni: project Buzz groep 6 t/m 8
14 juni: schoolreis groep 1 t/m 4
14+15 juni: schoolreis groep 5-6
14+15+16 juni: schoolreis groep 7-8
17+18 juni: Samenloop voor Hoop
18 juni: 11.00 uur kindersamenloop
22 juni: dansles groep 5-6 en 7-8 (kunstmenu)
22 juni: oudergesprekken groep 5 en 6
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22 juni: inloopspreekavond
27 juni: groep 5-6 gaat naar de molen in Roderwolde (onder voorbehoud)
29 juni: dansles groep 5-6 en 7-8

Nieuws van buiten

Beste basisschoolkids en ouders,
In de laatste week van de zomervakantie organiseert Beweegdorp Norg
voor de tweede keer het Sport & Spel Festival. Dit evenement vindt plaats
op dinsdag 29-, woensdag 30- en donderdag 31 augustus 2017. Samen
met het Molenduinbad en een heleboel verenigingen uit het dorp gaan we
jullie vermaken op het terrein rondom de manege, in het zwembad en in
het bos, met zand, water, spelletjes, speurtochten en nog veel meer. Voor
kleuters is er op woensdag een speciaal programma, in het teken van
Piraten & Prinsessen.
We hebben commissies gevormd die zich op dit moment buigen over het
programma, dus heel veel meer kunnen we nog niet verklappen. Dit
berichtje is vooral bedoeld om de data alvast vrij te houden en in je
agenda te noteren!
Tot slot nog een oproep voor de ouders: een dergelijk evenement kan
uiteraard niet zonder vrijwilligers. Heb je tijd en zin om ons t.z.t. te
helpen, stuur dan alvast een berichtje naar Afien Baving van Beweegdorp
Norg via info@beweegdorpnorg.nl.
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