
 
 
Sportdag groep 5 t/m 8 
Aanstaande maandag is de schoolsportdag 
van de groepen 5 t/m 8. Deze vindt plaats 
op het voetbalveld van vv Froombosch. De 
kinderen worden gewoon om 8.30 uur op 
school verwacht.  
 

- De leerlingen moeten een lunch-
pakket meenemen 

- Ze moeten ook regenkleding meenemen 
 
De sportdag, waaraan ook De Oetkomst en De Kinderboom mee-
doen, is rond drie uur afgelopen. Het kan zijn dat de sportdag i.v.m. 
het weer wordt afgelast. In dat geval is aanstaande maandag een 
gewone schooldag en gelden de normale schooltijden. De vakleer-
krachten gymnastiek besluiten wellicht maandagmorgen nog dat de 
sportdag niet door gaat.  
 
Goede Doelen Actie 
De verkoop van de cupcakes is een 
groot succes. Er moeten ruim 1000 ca-
kejes worden gebakken. Hiervoor heb-
ben zich al veel ouders aangemeld. 
Mocht u dit nog niet hebben gedaan 
dan kunt u dit altijd nog doen. Graag voor aanstaande maandag. Als 
we het bakken van de cakes over veel ouders kunnen verdelen dan 
betekent dit een verlichting voor de ouders die zich al hebben opge-
geven om te willen bakken.  
 
We willen de cupcakes op woensdagmorgen 5 juni met de leerlingen 
versieren. We kunnen dan de komende week gebruiken om de ta-
ken verder te verdelen. Bovendien is volgende week de avondvier-
daagse. We zouden graag zien dat u de cupcakes op woensdag-
morgen 5 juni op school bezorgt.  

 
Musical  
De voorbereidingen voor de musical, die op vrijdag 
28 juni a.s. in het Kielzog te Hoogezand wordt op-
gevoerd, zijn in volle gang. Zowel in de onderbouw 
als in de midden- en bovenbouw wordt op dit mo-

ment druk geoefend. We verklappen nog niet alles, maar vermeld 
kan worden dat alles in het teken staat van sprookjesfiguren. In alle 
groepen vindt ondersteuning plaats vanuit het Kunstencentrum uit 
Groningen. 
 
Snuffelcollege in groep 1-2 
Woensdag was de eerste les van Frijke Dijkstra, vrijwilliger bij het 
Sophio Snuffelcollege. De kinderen hebben geleerd hoe ze moeten 
reageren als er een hond op je af komt en hoe je kunt "praten" met 
een hond. De komende twee woensdagen neemt ze haar hond Joda 
ook mee naar school. 
 
School-dorpsfeest 
Voorafgaand aan het school- & dorpsfeest is er op vrijdagavond 7 
juni a.s. van 18.00 – 20.00 uur een talentenjacht voor de kinderen. 
Het motto is: Froombosch got talent! 

 

Deze talentenjacht is voor alle kinderen van groep 1 t/m 8. Meedoen 
is gratis. De kinderen kunnen zich opgeven voor zingen, dansen, 
goochelen, clown spelen, een bal hooghouden, hoelahoepen, mu-
ziek maken of iets anders. Dit kan individueel, met een groepje of 
beide. Er zijn leuke prijzen te winnen. Voor iedereen is er iets lek-
kers te eten en te drinken. Tussen de optredens door is er disco.  

Kinderen die op willen treden, kunnen zich opgeven bij:  
Anneke Kuipers tel.: 0598-423914,  
emailadres:  9619TE5@hetnet.nl  
 
of via het opgaveformulier op het prikbord op school. 
 
 
Schoolreizen en schoolkamp 
Deze zijn op de volgende data: 
 
- schoolreis groep 1-2  - 11 juni   - Nienoord Leek 
- schoolreis groep 3 t/m 6 -   4 juni  - dierentuin Emmen 
- schoolkamp groep 7-8 - 12 t/m 14 juni  - Ameland 
 
CITO-toetsen 
De komende weken worden er weer verschillende CITO-toetsen af-
genomen in de klas. 
 
Schoolvoetbal 
Zoals bekend is ons jongensteam in Harkstede kampioen geworden 
bij de 7-tallen. De organisatie heeft een fout gemaakt bij het doorge-
ven van ons team. De KNVB heeft doorgekregen dat het een team 
van groep 5-6 zou betreffen.  
 
Op het allerlaatste moment is deze fout ontdekt met als gevolg dat 
er in eerste instantie voor ons team geen plaats was in een volgen-
de ronde, omdat hier alleen maar teams meededen van leerlingen 
uit de groepen 5-6.  
 
Deze week dinsdagmiddag kwam er een telefoontje van de KNVB 
dat er de dag daarop nog een plek gereserveerd zou kunnen wor-
den op een toernooi in Wildervank. Er moest dan wel door ons direct 
een besluit worden genomen of wij wel of niet mee konden doen. Er 
zijn nog verschillende telefoontjes gepleegd, maar organisatorisch 
konden we dit niet meer rond krijgen. Jammer dat het zo is gelopen. 
 
Agenda 
27 mei   - sportdag groep 5 t/m 8 
week 27 mei  - avondvierdaagse 
28 mei   - praktisch verkeersexamen 
4 juni   - schoolreis groepen 3 t/m 6 
11 juni   - schoolreis groep 1-2 
12 t/m 14 juni  - schoolkamp groep 7-8 
 

wekelijks 

dinsdag en donderdag 

GRUITENDAG! 
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Ruitenweg 39 
9619 PL Froombosch 
Tel: 0598 – 397580 
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