
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF 

 

Geboorte Veere 

Op 23 maart is juf Eva bevallen van dochter Veere. 

Moeder en kind maken het goed en op dit moment 

genieten ze met het gezin van hun nieuwe dochter en 

zusje. We wensen hen veel geluk toe! Wie een 

kaartje wil sturen kan het adres van juf Eva vinden in 

de kalender. 

 

Ouderavond 12 april in Deinum 

De ouderavond in Deinum was goed bezocht. Voor 

de ouders waarvan de kinderen volgend schooljaar 

naar SWS Twaspan in Deinum gaan is het belangrijk 

rekening te houden met het feit dat de 

aanmeldformulieren uiterlijk vrijdag 20 april 

ingeleverd dienen te worden bij de directie van SWS 

Twaspan of Otto Clantskoalle. We hebben deze 

formulieren nu al nodig om voor volgend jaar 

belangrijke keuzes te kunnen maken. Denk daarbij 

aan groepsgrootte en -samenstelling maar ook aan 

een goede overdracht naar de nieuwe leerkrachten. 

Aanmeldformulieren zijn bij beide directies te 

verkrijgen.  

 

Geen juffendag…? 

Nee, dit jaar is er geen juffendag, maar… een extra 

schoolreisje! Het schoolreisje zal plaatsvinden op 

donderdag 7 juni met als bestemming Avonturenpark 

Hellendoorn. Dit schoolreisje is ons aangeboden door 

Elan onderwijsgroep ter ere van ons 125-jarige 

bestaan. Er zijn dus geen kosten voor u als ouders 

aan verbonden. Nadere informatie volgt nog. 

 

Op de fiets naar gym 

Na de meivakantie gaan de kinderen van groep 5-8 

met de fiets naar de gymzaal in Deinum. Wilt u eraan 

denken dat de fiets van uw kind(eren) hiervoor in 

orde is? 

 

Bezoek Fûgelwacht 

Op uitnodiging van Dorpsbelang Deinum en 

Fûgelwacht Boksum, gaan groep 7 en 8 op woensdag 

25 april de opening bijwonen van het nieuwe 

onderkomen voor oeverzwaluwen en vleermuizen in 

Deinum. De kinderen van groep 7 en 8 komen deze 

dag allemaal op de fiets naar school. 

 

Wat is jouw eindfeest droom? 

Bij de ingang van de school staat een wensboom. 

Hierin mag iedereen een blad in hangen waarop je 

geschreven hebt wat jouw droom is voor het 

eindfeest. Een droom in de boom ophangen kan tot 

uiterlijk 18 mei. De wensen worden gebruikt bij het 

bedenken van een mooi eindfeest.  

 

 

Musical 

Op dinsdagavond 10 juli voeren de kinderen van de 

Otto Clantskoalle een musical op in het dorpshuis. Dit 

is een mooie afsluiter van ‘Boksum Oeral'. Noteer de 

datum vast in uw agenda zodat u deze prachtige 

show niet zult missen! 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 13 april 2018 



 

 

 

Schoolfruit 

Het schoolfruitproject nadert zijn einde. Week 16 is 

de laatste week. Vanaf week 17 – de laatste week 

voor de meivakantie – moeten de kinderen elke dag 

zelf weer fruit mee naar school nemen. 

 

 

Belangrijke data 

17, 18 en 19 april: Centrale Eindtoets groep 8 

26 april: Koningsspelen 

27 april-13 mei: Meivakantie 

21 mei: 2e Pinksterdag 

 

De kinderen van de Otto Clantskoalle en SWS Twaspan speelden de finale bij het schoolvoetbal. De 
finale ging voor ons nipt verloren. Een prachtige 2e plaats werd binnengesleept. Gefeliciteerd!!! 

 


