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Sinderen

Deze week.

Een leuke, leerzame en korte schoolweek.

DOEKOE-actie.

Van maandag 19 maart t/m zondag 22 april is er weer
een nieuwe Doekoe scholenactie! Spaar mee en geef de
Vandaag is het kunstproject ‘Kunst en
Doekoe aan een school naar keuze zodat er sport- en
Kids’ van start gegaan. Tot en met 16 april spelmaterialen voor de sportdag, de gymles of het
wordt er gewerkt rond dit thema.
schoolplein van gekocht kunnen worden. Zo zorgen we er
samen voor dat kinderen meer gaan spelen, sporten en
Morgen woensdag 28 maart 2018 gaan de bewegen. De school die de meeste Doekoe weet binnen
groepen 1, 2 en 3 naar de boerderij van
te halen wint dit bovendien een fantastisch Schoolplein
de familie Berendsen. Hiermee sluiten ze
14!
het thema ‘De boerderij’ af.
De groepen 4, 5 en 6 gaan met de bus
Hoe werkt het? Bij aankoop van geselecteerde
naar het Kröller Müller museum. Dit
producten ontvang je aan de kassa Doekoe-munten. In
bezoek maakt deel uit van het
alle winkels vind je een scoreboard met daarop de
kunstproject. (In oktober bezochten de
scholen die meedoen. In het scoreboard kun je de
leerlingen uit groep 7 en 8 al het
ontvangen Doekoe-munten doneren, waardoor deze
Rijksmuseum in Amsterdam. De groepen
school een groter deel van het prijzengeld ontvangt. Dit
1, 2 en 3 gaan nog een atelier bezoeken,
prijzengeld kan de school besteden aan sport- en
informatie volgt.)
spelmaterialen!
Groep 7 en 8 gaat aan de slag bij
Antoniuskapel voor het jaarlijkse
U zult begrijpen dat bovenstaand stukje van de Coöp er
onderhoud. Alles moet er weer op z’n
niet voor niets staat. OBS Op Koers voor beide locaties
Paasbest uit komen te zien.
doet mee aan deze actie van de Coöp in Varsseveld.
De kinderen krijgen deze week een kleurplaat mee en
Een gezamenlijk eetmoment zoals u
gewend bent voorafgaand aan Pasen komt kunnen daarmee kans maken op leuke prijsjes.
deze week door alle activiteiten te
vervallen. We verplaatsen dit naar de
Agenda.
woensdag voor het Hemelvaartweekend.
Donderdag 29 maart 2018 tot en met maandag 2 april
2018, Paasvakantie.

Vervanging Marieke.

Woensdag 4 april tot en met vrijdag 6 april
wordt Marieke vervangen. Op woensdag
en donderdag door Nurcan Sahin en op
vrijdag door Bianca Schurink-Te Beest. Er
moet een kleine ingreep plaats vinden,
niet ernstig maar wel lastig.

Donderdag 5 april 2018, theoretisch verkeersexamen
voor groep 8.

Maandag 16 april 2018, 14.15 uur tot en met 15.00 uur.

Tentoonstelling ‘Kunst en Kids’ voor alle belangstellenden.

Maandag 23 april 2018, 8.15 uur tot en met 9.30 uur.
Spreekuur schoolmaatschappelijk werk.

Woensdag 16 mei 2018, 9.00 uur tot en met 12.00 uur.
Open Dag op De Wegwijzer.
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