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Inhoud

Schoolfruit en hulpouders

In deze nieuwsbrief wordt aandacht
besteed aan de volgende
onderwerpen:

Vanaf week 46 gaat onze school weer gebruik maken van het
gratis schoolfruit. Dit betekent dat alle kinderen een stuk
fruit of groente op school krijgen. Dit is weer op woensdag
t/m vrijdag. De eerste keer dat de kinderen fruit krijgen op
school is op woensdag 17 november. De laatste keer is op
vrijdag 22 april. Via Parro vermelden we wat het schoolfruit
die week zal zijn. Lust uw kind dit niet? Dan mag u uiteraard
zelf fruit mee geven.
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Voor het schoonmaken, snijden en het verdelen van het
schoolfruit zijn we op zoek naar een aantal hulpouders.
Ouders die dit wel zouden willen doen mogen dit doorgeven
aan meester Bart-Jan. Dit kan persoonlijk of via de mail:
b.wolting@bijeen-hoogeveen.nl

Kinderraad KC Wolfsbos.
Voor de herfstvakantie hebben Rowena en Elanur als
afvaardiging van onze leerlingenraad een overleg gehad met 2
leerlingen van cbs de Krullevaar, juf Henny en juf Maaike.
Hierin zijn verschillende onderwerpen aan de orde geweest.
We hebben een gezamenlijke aanvraag bij de Smederijen
Wolfsbos/Zuid gedaan voor een ‘Social Hocker’ op ons plein
en fruitbomen in de groene (speel)omgeving. Intussen is het
goedgekeurd en is er budget voor beide aanvragen.

Zie vervolg op bladzijde 2
Een voorbeeld van een Social Hocker

Kinderraad kc Wolfsbos

(Vervolg bladzijde 1)

De Social Hocker wordt na de voorjaarsvakantie geleverd. We zullen dan een ontwerpwedstrijd
organiseren en ouderhulp vragen voor het plakken van de mozaïektegeltjes.;
Wat betreft de fruitbomen, we krijgen 3 appelbomen en een kersen- en een pruimenboom.
Wanneer er vruchten aan de bomen komen willen we een fruitstalletje inrichten, maar ook o.a.
appelsap en jam maken.

Sportsucces
Voor de herfstvakantie hebben we ons weer van onze sportiefste kant laten zien. Zo vonden er
zowel een damtoernooi als de strijd om de Street Wise Cup plaats.
Damtoernooi
Op woensdagmiddag 13 oktober hebben er ruim 30 kinderen uit de groepen 5 t/m 8 meegedaan
aan het schooldamtoernooi dat we op school organiseerden. Er was een poule voor de kinderen van
groep 5 en 6 en een poule voor de kinderen van groep 7 en 8. Iedereen deed enorm z’n best en
na 5 rondes waren de winnaars bekend én was het toernooi afgelopen. Het was een geslaagde
middag! Foto’s ziet u op Parro en onze Facebookpagina.
Op woensdagmiddag 17 november doen er 5 kinderen, met het schoolteam, mee aan het
schoolkampioenschap van de gemeente Hoogeveen voor de groepen 5 en 6. Op woensdagmiddag
24 november doen er 5 kinderen, in teamverband, mee aan het kampioenschap voor de groepen 7
en 8. De kinderen die hier aan meedoen wensen we alvast veel plezier en succes!
Street Wise Cup
Danay, Delano, Djermain, Dylano, Joël, Julian, Mohammed
en Youcef hebben de Goudvink vertegenwoordigd bij
de Street Wise Cup. Dat hebben ze niet onverdienstelijk
gedaan! In de voorronde op woensdag zijn ze als eerste
geëindigd en dat leverde een startbewijs voor de stadsfinale van vrijdag op. Daar was de tegenstand wat groter,
maar de jongens kunnen trots zijn op hun behaalde derde plaats! Als prijs mogen ze samen gaan
zwemmen bij de Dolfijn!

Bijlagen
Bijlage I:

Sportmiddagen Landstede.
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ELKE WOENSDAG VAN
27 OKTOBER T/M 1 DECEMBER
VAN 14.30 TOT 16.00 UUR
SPORTVELDENWEG 3, 7902 NX,
HOOGEVEEN
VOOR KINDEREN VANAF
7 T/M 12 JAAR

Scan de QR code
om je op te geven

Instagram:
sportdagen_landstede

je ingevulde formulier
moet je mailen naar:
sportdagen.landstede@gmail.com

