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Schoolreis en schoolkamp

BELANGRIJKE DATUM

De groepen 1 t/m 6 zijn
afgelopen woensdag op
schoolreis geweest naar
Pinokkio Outdoor en Indoor in
Assen. De Jungle en het
Klimpark nodigen uit tot een
uitgebreide ontdekkingstocht.
Ze worden uitgedaagd
tot ontdekken en gewoon
lekker bewegen!
Om 8:30 uur vertrokken er twee
bussen naar Assen!
’s Middags rond half vier
kwamen de kinderen moe en
voldaan weer thuis.
Het was een groot succes!

26-05 Hemelvaart
25-05 Sportdag
03-06 Nieuwsbrief 19

Sport en Cultuurkamp
In dit nummer:





Schoolreis
Sport en Cultuurkamp
Kampweek
Bijlage:
-Sport en Cultuurkamp
-Kampweek
-JOGG-weetje juni

Het Sport- en Cultuurkamp
wordt georganiseerd voor
kinderen uit groep 3 t/m 8 die
om verschillende redenen niet
op vakantie gaan. De organisatie
is in handen van de
jongerenwerkers van Welzijn de
Wolden en de
sportfunctionarissen van
Hoogeveen en De Wolden. De
organisatie wordt ondersteund
door een grote groep
vrijwilligers en andere
professionals. Wij zetten ons in
om de kinderen een week lang
onbezorgd te laten genieten.
In de bijlage meer informatie.

Groep 7 en 8 is drie dagen op
kamp naar Ameland.
We krijgen hele leuke berichten
binnen.
Zandkastelen bouwen,
ochtendgymnastiek, fietsen,
wadlopen, bonte avond!
Misschien de volgende
nieuwsbrief een leuk verslag
van de reis 😉
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Kampweek
Wil jij ook een fantastische,
onvergetelijke kampweek meemaken?
Met een zeskamp, veel leuke en
nieuwe bosspelletjes en een bonte
avond! En natuurlijk ook een aantal
populaire bekende activiteiten, zoals
de picknick, stratego en de
griezeltocht voor de oudsten.
Daarnaast wordt er aandacht besteed
aan een Bijbels thema en de
bijbehorende verhalen.

Wij gaan van maandag 18 juli tot
en met vrijdag 22 juli naar een
leuke en gezellige
kampeerboerderij in Lemele. Heb
je zin om mee te gaan, ben je 7
jaar of ouder en zit je nog op de
basisschool, overleg dan direct met
je ouders of je mee mag!
In de bijlage meer informatie.

Data inloopspreekuur Kanscoach
Woensdag 25 mei:
8.15-10.15 uur
Maandag 30 mei:
9.00-11.00 uur
Woensdag 8 juni:
8.15-10.15 uur
Woensdag 15 juni:
13.00-15.00 uur
Maandag 20 juni:
13.00-15.30 uur
(gecombineerd met de inloop van
13.30-14.30 uur)
Woensdag 29 juni:
8.15-10.15 uur
Maandag 4 juli:
13.00-15.00 uur
Woensdag 13 juli:
8.15-10.15 uur
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De Bloementuin

“Samen leren,
samen leven,
zelf kunnen!”
Obs De Rozebottel
Sportlaan 14
7958 SM
Telefoon:
0522-451511
E-mail:
directeur.rozebottel@
wolderwijs.nl

We zitten ook op het
web!
www.obsderozebottel.nl

De leerlingenraad is druk bezig
geweest met het wieden van onkruid
en het planten van bloemenzaadjes
die de kinderen mee naar school
hebben genomen.
Op een gegeven moment heeft de
leerlingenraad ook hulp van andere
kinderen gevraagd uit groep
5 t/m 8, het was namelijk een hele
klus! Maar,..de klus is geklaard!
Nu is het wachten op de mooie variatie
aan bloemen en de vele vlinders,
bijen, hommels etc,..die er vast van
gaan genieten!
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