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Kalender aanvullingen 

 
Alle vakanties, vrije dagen, 

studiedagen, speciale activiteiten 

staan op de kalender van de website.  

Deze kunt u afdrukken op de 

volgende manier:  

U gaat naar de kalender op de 

website, vervolgens ziet u onderaan 

bij iedere maand, pdf maand/jaar. 

Klikt u dit aan, dan kunt u de 

kalender of betreffende maand 

afdrukken. 

 

Rein van Veen aanwezig op 
Woensdag 15 mei vanaf ongeveer 

8.30 uur tot 12.00 uur. Dinsdag 21 

mei vanaf ongeveer 10.30 uur tot 

14.30 uur. Donderdag 23 mei vanaf 

ongeveer 8.30 uur tot 12.00 uur. 

 
 

DVD’s musical 
Vanaf volgende week kunnen de 

DVD’s van de musicals besteld 

worden. Voor groep 1 t/m 5 en groep 

6 t/m 8 zijn er twee aparte DVD’s te 

bestellen. Kosten: 5 euro per stuk. 

Graag het bedrag in een envelop 

(voorzien van naam ) inleveren bij de 

juf of meester voor 24 mei. 

 

 

 

 

Excursie groep 7 en 8 
Groep 7 en 8 gaan op 27 mei in het 

kader van het IVN-project op 

excursie naar een beverburcht in de 

buurt van Exloo.  

Wie kan er rijden op deze 

maandagmorgen rond 10 uur? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creatief 
Vanaf volgende week vrijdag 17 mei 

starten we weer met creatief. 

Breien, naaien, bridge, kunst, 

volleybal en EHBO komen deze weken 

aan bod bij de kinderen van groep 3 

t/m 8. Lijkt het je leuk om te helpen 

tijdens deze middagen ( 17 mei, 24 

mei, 14 juni en 21 juni), geef je dan 

op bij juf Femke of juf Maaike. Alle 

hulp is welkom!  

 

Gebakskraam rommelmarkt 
Onderaan dit infobulletin “hangt” een 

brief van de gebakscommissie met 

het opgavestrookje. Wilt u het 

opgavestrookje weer zo spoedig 

mogelijk inleveren, in ieder geval 

voor dinsdag 11 juni. 

 

 



Rommelmarkt, 15 juni 
Het duurt nog even maar zaterdag 15 

juni houden we onze wel bekende 

rommelmarkt.  

Wilt u weer spullen voor ons 

bewaren, wij zijn er heel erg blij 

mee!! 

Ook dit jaar is het weer bij de 

familie Dekker op de hoek 

Dorpsstraat/Emmerstraat, 

van 13.00 tot 15.00 uur 

 

 

 

 

Brief Bosbad Noord-Sleen 
Onderaan dit infobulletin “hangt” een 

brief van het Bosbad Noord-Sleen. 

Van 20 t/m 24 mei kun je weer 

meedoen aan de Zwem4daagse, alle 

informatie hierover staat in de brief. 

 

 

Natuur ontdek pad 
Alle kinderen hebben donderdag 

opdrachten gemaakt tijdens het 

‘ontdekpad’. De kinderen hebben veel 

geleerd over o.a. de zwarte ooievaar, 

de wolf, de das en de winde.  

 

Oud papier, 16 mei 
Donderdag 16 mei,  wordt het oud 

papier weer opgehaald. Wilt u het 

papier netjes ingepakt aan de straat 

zetten? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Junivakantie”  
De “junivakantie” begint op woensdag 

29 mei voor de kleuters om 12.00 uur 

en voor groep 3 t/m 8 om 14.15 uur. 

We beginnen weer op dinsdag 11 

juni om 8.30 uur. 

 

 

 

Volgend informatiebulletin  

vrijdag 24 mei 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ROMMELMARKT O.B.S. DE VLINDERHOF zaterdag 15 juni 2019 
 
 

 
 

Geachte ouders,  

 

Ook dit jaar staat er weer een gebakskraam op de rommelmarkt. Voor de 

nieuwkomers is het goed om te weten dat deze kraam ieder jaar behoorlijk wat 

oplevert. Daarom willen wij namens de gebakscommissie de medewerking vragen 

van alle ouders om hiervoor iets lekkers te bakken, bv. appeltaart, cake, koekjes 

o.i.d.  

Liever geen kwark ivm de houdbaarheid hiervan buiten de koelkast!  
De eigen gebakken lekkernij graag inleveren op een stevige bodem (bijv. karton).  

 

Het gebak kan worden afgegeven op zaterdag 15 juni vanaf 10.00 uur bij de 

gebakskraam op de rommelmarkt of (bij afwezigheid op zaterdag) de vrijdag 

ervoor op school. We rekenen op de medewerking van alle ouders.  

 

Omdat we graag willen weten op hoeveel en welk soort gebak we kunnen rekenen, 

vragen we u dit middels onderstaand strookje door te geven.  

 

Namens de gebakscommissie:  

Harma Evenhuis, Mariska ter Braack, Jettie van Dijk en Anja Woldring.  

 

 

Het opgavestrookje graag uiterlijk dinsdag 11 juni a.s. inleveren op school.  

 

 

================================================================  

 

NAAM:  

 

 

Levert in soort gebak: 

 

 



 

 

Hoi! 

 

Van maandag 20 mei tot en met vrijdag 24 mei 2019 kun je in Bosbad Noord-Sleen weer 
meedoen aan de Zwem4daagse!                                                                                                                                    
Iedere avond tussen 18.00 tot 19.00 uur zwem je je baantjes en daarna wordt er rond 19.15 
uur een leuke activiteit georganiseerd.                                                                          

Tijdens de Zwem4daagse, die vijf dagen duurt, zwem je minimaal vier van de vijf avonden 
250 meter (10 banen). Je ouders, opa’s en oma’s, oppas, buurvrouw, etc. mogen natuurlijk  
ook meedoen! Zij moeten 500 meter (20 banen) zwemmen per avond om de medaille te 
verdienen.      

De kinderactiviteiten die we deze week organiseren, zijn:                                             

Maandag 20 mei         Stuivertje duiken 

Dinsdag 21 mei Glijbaanrace 

Woensdag 22 mei Loopmattenrace 

Donderdag 23 mei De Reddingsbrigade 

Vrijdag 24 mei Estafette (kinderen en volwassenen), medaille-uitreiking, muziek en     
verloting 

Dit jaar is er op vrijdagavond ook weer een grote verloting is. Hierbij zijn vele mooie prijzen 
te winnen. De hoofdprijs is een abonnement op het zwembad voor seizoen 2020!                                                  
De opbrengst wordt gebruikt voor nieuw speel- en spelmateriaal voor het bad.                                                          
Van de opbrengst van vorig jaar hebben we een speelvlot, duikringen en 
zeemeermin(man)staarten gekocht. 

De kiosk is iedere avond open. Zo kunnen je supporters, maar natuurlijk ook jij, wat te eten 
en/of te drinken kopen.  

Meedoen aan de Zwem4daagse kost 7,50 euro. Je kunt je op de eerst of tweede avond 
(maandag 20 mei of dinsdag 21 mei) van de Zwem4daagse tussen 18.00 en 18.45 uur 
aanmelden bij de inschrijftafel die bij het bad staat.  

Ben jij erbij? 

 

Groetjes, 

Team Bosbad Noord-Sleen 

 


