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OUD PAPIER
Op zaterdag 7 mei kunt u het oud papier
weer brengen van 9.00 uur tot 12.00 uur
bij de containers aan de Deldensestraat.
De wagenbouwers zullen deze zaterdag
alles in goede banen leiden.

SCHOOLREIS GROEP 7

Wij
feliciteren!
2 mei
Emre
4 mei
Anique
Isabel

De schoolreis voor heel groep 7 (dus 7.1 en 7.2) is op maandag 9 mei.
We gaan met elkaar naar de Wilgenweard in Nijverdal voor een actieve
schoolreis. Wij wensen groep 7 een sportieve, zonnige, gezellige schoolreis

5 mei
Yron

www.wilgenweard.nl

6 mei
Jack

PODCAST GROEP 8
Op maandag 9 mei gaan de leerlingen van groep 8 in groepjes een eigen
podcast maken. Dat vraagt om een redactievergadering, waarin het onderwerp wordt bepaald, de vorm wordt gekozen, de rollen worden verdeeld en de inhoud op papier komt te staan. Daarna vinden de opnames
plaats en de technische nabewerking. De kinderen doen alles in principe
zelf en worden daarbij begeleid door een professional. Aan het eind van
de les worden de verschillende podcasts beluisterd en worden deze op
de server van de school opgeslagen, zodat deze door de school gebruikt
kunnen worden.

SCHOOLFOTOGRAAF
Vrijdag 20 mei komt de schoolfotograaf weer op school. De
kinderen mogen dan in hun
mooiste en kleurigste kleding op
de foto. Gelukkig kunnen we dit
jaar weer om 8:30 uur starten
met de schoolgaande en niet
schoolgaande broers en/of zussen foto’s.

9 mei
Jinthe
13 mei
Juf Elly
17 mei
Hero
Wess
24 mei
Kenji
26 mei
Mamoun
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VELDTOCHT 16 MEI T/M 20 MEI
Eén maal in de vier jaar vieren de scholen in Goor gezamenlijk de Culturele
Veldtocht. Een week lang
kunst en cultuur op school
die dit jaar in het thema
Vinden en Verbinden staat.
Tijdens deze week krijgt ieder kind minimaal drie workshops. Er wordt
onder andere muziek gemaakt, naar voorstellingen gekeken, gefotografeerd, met touwverbindingen gewerkt, stopmotion gemaakt en is
er een Timmerfestival.
Gedurende de hele week reist er een Razende Reporter de scholen af.
Hij maakt van alle groepen opnames die dagelijks verwerkt worden in
het Veldtochtjournaal.
Op woensdag trommelen de kinderen erop los: op het plein voor het
gemeentehuis (De Höfte) ontmoeten de leerlingen van alle schollen
elkaar voor een verbindende trommelworkshop.

WELKOM
Wij heten Pien van harte welkom op school en wensen haar een fijn
Gijminktijd!TEN

GIJMINKFEESTDAG
Op woensdag 25 mei vieren wij de verjaardagen van alle meesters en
juffen, dit noemen we de Gijminkfeestdag. De invulling voor deze dag
is nog niet helemaal rond, dit horen jullie t.z.t. via Parro. Maar… er
wacht de kinderen een gave verrassing! De kinderen hoeven voor de
eerste pauze geen eten en drinken mee te nemen, maar de boterham
en drinken voor de tweede pauze moet wel mee. Uiteraard mogen de
kinderen verkleed komen. Samen maken we er een feestelijke, gezellige dag van.
De leerlingen van groep 6, 7 en 8 gaan deze dag naar het Rijksmuseum in Amsterdam voor een workshop en een rondleiding. Het eerste
blokje zijn we nog op school, daarna vertrekt de bus naar Amsterdam.
U leest in Parro de exacte tijden.

VOORUIT KIJKEN NAAR JUNI
De junivakantie is in de week van Pinksteren; dus vanaf maandag 6
juni t/m vrijdag 10 juni.

Agenda
Mei
25 april t/m 6 mei
Meivakantie
7 mei
Oud papier
9 mei
Schoolreis groep 7 en Podcast
groep 8
16 mei t/m 20 mei
Veldtochtweek
20 mei
Schoolfotograaf
24 mei
Creadag
25 mei
Gijminkfeestdag en
bezoek Rijksmuseum groep
6-7-8
26 mei en 27 mei
Vrij i.v.m. Hemelvaart
31 mei
Start Avond 4-daagse

