
 

 

 

 

 

 

 

 

Mei        Juni 
22-05 Merijn  gr.7     01-06 Kee  gr.4 
24-05 Nick  gr.6B     01-06 Fajah  gr.5 
26-05 Tigo  gr.4     02-06 Vera  gr.3 
27-05 Ties  gr.4     03-06 Lieuwe  gr.3 
27-05 Carmen gr.6B     03-06 Maya  gr.4 
28-05 Thom  gr.5     04-06 Livia  gr.5 
30-05 Kara  gr.3     05-06 Marit  gr.5 
30-05 Amélie  gr.4     05-06 Matthijs gr.6B 
30-05 Emilie  gr.6A     08-06 Ardan  gr.4 
31-05 Stijn  gr.4     08-06 Noes  gr.7 
31-05 Tristan  gr.7     10-06 Lisan  gr.8 
31-05 Just  gr.8     11-06 Daphne gr.3 
31-05 Marc  gr.8     14-06 Bram  gr.1/2B 
    
 

 

Brinkhovenlaan 3b   9765 BH Paterswolde 

050 – 309 38 54  
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    Mei 
19-05     Avond4daagse (laatste avond) 
20-05     Margedag groep 1-8 
24-05     Sportdag groep 3 t/m 8 
26-05     Hemelvaartsdag VRIJ 
26-05 t/m 29-05    Hemelvaartsweekend  
30-05 t/m 17-06   Cito toetsen  
 
    Juni 
02-06     Schoolreis groep 1 t/m 7 
04-06 t/m 07-06    Pinsterweekend 
06-06     Tweede Pinksterdag VRIJ 
07-06     Margedag groep 1-8 
16-06     ZendMASter 17 
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Schoolreis groep 1 t/m 7: Op donderdag 2 juni gaan we 
met de groepen 1 t/m 7 op schoolreis naar Wildlands 
Adventure Zoo in Emmen. In het bericht op Social Schools 
vindt u hier meer informatie over.  
 
 
 
 
 
Sportdag groep 3 t/m 8: Hallo ouders/verzorgers, Dinsdag 25 mei 
is het zover! De sportdag voor de groepen 3 t/m 8. In het bericht op 
Social Schools vindt u hier meer informatie over.  
 
 
 
ZendMASter 
Naar aanleiding van de poll over de informatievoorziening, zal de ZendMASter nog maar 
1x per maand verschijnen. Alle losse berichten en foto’s zullen via Social Schools geplaatst 
worden. 
 
 
Toetsweken: Van 30 mei t/m 17 juni vinden de toetsweken weer plaats. De kinderen 
van groep 3 t/m 7 maken in die weken de Eind toetsen van de Cito. 
 
 
Rapporten inleveren: Heeft uw kind zijn/haar rapport al ingeleverd?  
Zo niet, wilt u deze zo spoedig mogelijk meegeven, zodat de nieuwe rapporten klaar 
gemaakt kunnen worden. 
 
 
 

 

     
Week 20 en 21 (16 t/m 29 mei) Geen zin 
Inhoud: Over de zin en onzin van wat ons gevraagd wordt. Over het zoeken naar wat zinvol 
is en betekenis heeft. 
Bijbel: Het verhaal van Jona (Jona). 
 
Week 22 t/m 24  (30 mei t/m 19 juni) Kwetsbaar 
Inhoud: Over sterk doen en kwetsbaar zijn. Over de macht van het gevoel en de kracht van 
de ontroering. 
Bijbel: Het verhaal van Simson (Rechters 13 t/m 16). 
 
 



 
 
Proef het boerenleven tijdens de Campina 
Open Boerderijdag bij de familie Hoving in 
Haren!  
 
Op 6 juni laat de familie Hoving zien waar de melk vandaan komt! 
 
Nog op zoek naar een leuk familie-uitje voor Tweede Pinksterdag? Kom dan 

naar de Campina Open Boerderijdag en proef het boerenleven bij familie 

Hoving in Haren. Zij openen voor de derde keer de deuren van hun boerderij 

aan de Oosterweg 123-125. Bezoekers kunnen een kijkje nemen achter de 

schermen van de boerderij en zien waar de melk vandaan komt. Daarnaast 

worden er verschillende activiteiten voor jong en oud georganiseerd, zoals de 

melkweg race, levensgroot producten memory, skippy-koe racen, melkpak 

vissen, boerenbowlen, boerengolf, touwtrekken, overall hangen, klompenrace, 

familiezaklopen en nog veel meer. Na deze inspanningen kan men lekker 

genieten van Campina zuivel bij de zuivelbar. Daar kunnen diverse 

zuivelproducten worden geproefd en kan men meer te weten komen over 

zuivel als onderdeel van gezonde voeding. Deze 

open dag is gratis te bezoeken van 10.00 tot 16.00 

uur op Tweede Pinksterdag, maandag 6 juni, aan de 

Oosterweg 123-125 in Haren. Let op: honden zijn 

niet toegestaan op de boerderij. 

 

Voor meer informatie kijk op:  

facebook: Campina Open Boerderijdag bij familie 

Hoving (7) Campina Open Boerderijdag bij de 

familie Hoving in Haren | Facebook 
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