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Project ‘dode hoek’ voor groep 7 en 8 
Leerlingen van de groepen 7 en 8 hebben maandag 10 mei les gekregen over het gevaar van de dode 

hoek van vrachtwagens. Jaarlijks gebeuren hier nog steeds ongelukken door. Dit willen we natuurlijk 

graag voorkomen. De leerlingen bekeken en bespraken een film en mochten met eigen ogen in de 

cabine van een vrachtwagen zien wat een vrachtwagenchauffeur ziet door zijn ramen en spiegels.  

Een leerzame dag. 
 
 

     
 
 

Koningsspelen  
We hebben vrijdag 23 april geweldige Koningsspelen gehad; een feestje voor alle kinderen. De 
peuters en kleuters waren op school in hun eigen groep en alle groepen 3 t/m 8 op het sportveld. 
Daar gingen de kinderen voetballen, hockeyen, trefballen, handballen, slagballen, frisbeeën en een 
tikspel doen. De leerlingen hebben zich zeer vermaakt en de leerkrachten ook. Dit sportfeest werd 
mede georganiseerd door de combi-coaches van de gemeente Borger-Odoorn. Dank daarvoor. Van 
de Ouderraad kregen de kinderen allemaal een medaille voor hun enthousiaste inzet. De kinderen 
op school deden allerlei leuke spelletjes en knutselopdrachten. En veel kinderen waren natuurlijk 
in oranje. Een topdag!  
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Dinsdag 18 mei zijn alle leerlingen van groep 8 geslaagd voor het praktijkverkeersexamen. Tijdens een 

rondje fietsen door het dorp werden de leerlingen beoordeeld door vrijwilligers. Een fijn idee dat 

iedereen geslaagd is nu de leerlingen na de zomervakantie zelfstandig naar de middelbare school 

moeten fietsen. Hartelijk gefeliciteerd allemaal!  
 
 

    
 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=223979612851642&set=pcb.223985116184425&__cft__%5b0%5d=AZU5xk7PQbnFjBiSxo5ZUgNe6YW78iduN2-UFGeTw-qBOhjZP4D4x1cUEhO-yqp43zccIBk7gP6xPQnoqZPY5NY6ov7FGrYoWgr4ldfbM7H9WAgXC_PBO0ubgNY619iZ0Pv06Mtamw2byNzL7HClM7fk&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=223979612851642&set=pcb.223985116184425&__cft__%5b0%5d=AZU5xk7PQbnFjBiSxo5ZUgNe6YW78iduN2-UFGeTw-qBOhjZP4D4x1cUEhO-yqp43zccIBk7gP6xPQnoqZPY5NY6ov7FGrYoWgr4ldfbM7H9WAgXC_PBO0ubgNY619iZ0Pv06Mtamw2byNzL7HClM7fk&__tn__=*bH-R
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World Bee Day 20 mei 2021 
World Bee Day is wereldwijd 
uitgeroepen door de Verenigde Naties 
om aandacht te vragen voor het belang 
van bijen. Alle leerlingen hebben 
zaadjes meegekregen om te poten en zo 
bijen een handje te helpen bij het 
vinden van voedsel. 
 

 
 

Alle leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 hebben meester Eric en conciërge Jacco goed meegeholpen. 
Tegels moesten eruit gehaald worden, geel zand vervangen door tuinaarde en plantjes moesten worden 
gepoot. Een hele klus. Maar het is gelukt! Ook komt er nog een insectenhotel.  
 

    
 

Alternatief voor schoolreisje en kamp? 
Samen met de Ouderraad zijn we bezig met het nadenken of we een alternatief kunnen organiseren 

voor schoolreis en kamp. We houden u op de hoogte. 

 

 

Activiteitenkalender 
24 mei  
16 juni 
1 juli 
7 juli  
9 juli 

Tweede Pinksterdag: leerlingen vrij 
Studiedag personeel: leerlingen vrij 
Rapport mee 
Afscheidsavond groep 8  
12.00 uur: zomervakantie 

 

Meer groen en bloemen 
Leerlingen en personeel hebben gevel-tuintjes aangelegd. De 
wens om meer groen op het plein te hebben bestond al 
langer. Als we leerden over bedreigde bijen en het 
afnemende aantal vlinders, vroegen kinderen regelmatig 
waarom wij dan zelf niet meer plantjes en bloemen planten. 
Een goed idee! Geveltuintjes nemen niet veel ruimte in, maar 
veranderen het aangezicht van ons gebouw straks aanzienlijk. 
We hopen dat ze bijdragen aan meer bijen en vlinders. 
Bovendien kan regenwater makkelijker wegstromen. 
 


