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Schoolreis Wildlands 

Morgen krijgt uw kind een briefje mee met daarin informatie over de schoolreis a.s. maandag naar 

Wildlands.  

 

Schoolfotograaf 

Op dinsdag 24 mei a.s. zal de schoolfotograaf op school zijn om groeps- en individuele foto’s te 

maken. Dit jaar is gekozen voor een andere opzet met een andere schoolfotograaf. 

 

Opladers Ipad – thuis opladen Ipad 

Het komt regelmatig voor dat kinderen de oplader van hun Ipad meenemen naar school. Wij 

willen u verzoeken om deze niet mee te geven en er voor te zorgen dat de Ipad opgeladen is 

wanneer uw kind naar school gaat. Mocht dit niet het geval zijn, dan graag de oplader voorzien 

van de naam van uw kind.  

 

UIT DE GROEPEN 

Uit het Berenhol & de Vlindertuin 

De komende 4 weken gaan wij werken over Wildlands, dit in het kader 

van onze schoolreis volgende week maandag.  

 

Feest in de Vlindertuin. 

Volgende week woensdag 25 mei vieren de Vlinders de verjaardag van juf Ania en van juf Paulina 

samen. Die dag mogen de Vlinders verkleed op school komen en hoeven ze geen eten en drinken 

mee te nemen. 

 

Boeken inleveren donderdag. 

Zoals elke donderdag worden bij de Vlinders en de Beren de boeken geruild. 

Denkt iedereen er weer aan om zijn/haar boek in de bijbehorende boekentas 

donderdag weer mee te nemen naar school? 

 

Uit de Apenkooi 

Vervoer naar Wildlands 

Wie kan / wil ons volgende week maandag naar de dierentuin brengen? We hebben het vervoer 

bijna rond. We hebben op dit moment 2 auto’s te weinig. 

 

Bibliotheekbezoek 

Maandag 30 mei gaan de Apen naar de bibliotheek. 

 

  



Uit het Stokstaartjeshol 

Bibliotheekbezoek. 

Maandag 30 mei gaan de Stokstaartjes naar de bibliotheek. Wij gaan lopend. Wilt u de boeken 

meegeven?  

 

Uit het Pandabos 

Praktisch verkeersexamen 

Aanstaande donderdag ,19 mei, zullen alle kinderen het praktisch verkeersexamen afleggen. Dit 

examen bestaat uit een route door het centrum van Emmen te fietsen. De fiets van uw kind wordt 

voorafgaand aan het examen gecheckt. Indien de fiets afgekeurd wordt mag uw kind niet 

deelnemen aan het examen. Wilt u dus de fiets goed inspecteren voor donderdag? De kinderen 

krijgen een fietscontrolelijst mee vandaag. 

 

Tevens zijn wij nog op zoek naar ouders die donderdag als contolepost kunnen helpen. Dus als u 

kunt helpen geef u dan snel op bij juf Marije. 

 

Wijziging afscheidsavond achtstejaars 

Per abuis staat op de jaarkalender dat de afscheidsavond op woensdag 13 juli is, maar dit is niet 

juist. Op dinsdag 12 julli zullen we op een gezellige manier afscheid van de achtsejaars nemen en 

natuurlijk samen de film bekijken. Een uitnodiging voor deze avond volgt nog. 

 

Identiteitskaart/paspoort 

Denkt u er nog even aan om een kopie van de identiteitskaart of het paspoort van uw kind (eren) 

bij de stamgroepleiding in te leveren? Dit ivm het kamp. 

 

Bibliotheekbezoek 

In het vorige Fonkelnieuws stond dat de Panda’s vandaag naar de bibliotheek zouden gaan, maar 

dit bezoek komt te vervallen. In juni zullen we wel een bezoekje aan de bibliotheek brengen. 

 

Jarig deze week 

Lennon Fischer  Vlindertuin  17 mei 

Rowen Moorman Stokstaartjeshol 19 mei 

 

Instroom kinderen  

Vanaf vandaag zullen Roinda Klein (Apenkooi) en Lennon Fischer (Vlindertuin) bij ons op school 

komen. Wij wensen hen veel plezier toe! 

 

Agenda 

Datum Activiteit Tijd: Wie 

 

Dinsdag 17 mei Atletiekdag Stokstaartjes  

& Panda’s 

 Stokstaartjes  

& Panda’s Dinsdag 17 mei Luizencontrole  Iedereen 

    
Maandag 23 mei Schoolreisje Wildlands 9.30 – 15.30 uur  

Dinsdag 24 mei Schoolfotograaf Hele dag  

Woensdag 25 mei Weekviering 11.30 uur  
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