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Vanuit Wolderwijs staat er nog
een bedrag te wachten om in te
zetten voor het schoolplein. We
willen het schoolplein
aantrekkelijker en uitdagender
maken. Een leerzaam en
uitdagend plein met meer
groen! Daarnaast hebben wij
ons aangemeld voor de NL doet
dag. Ook daar hebben we
toestemming voor gekregen. Er
ligt dus een mooi bedrag klaar
om ingezet te worden voor ons
schoolplein.

We willen graag een tipje van
de sluier oplichten.
De wens van de
leerlingenraad is een
moestuintje voor alle
leerlingen, meer schaduw en
meer groen op het plein. Voor
de jongste kinderen willen we
een plekje waar ze lekker
kunnen ontdekken en kruip
door, sluip door. Daarnaast
heeft de betonnen bank en de
zandbankrand echt weer een
likje verf nodig.

Dan rest nog de vraag; Wat gaan
we er dan precies mee doen?
Aan wie kun je dit beter vragen
dan aan de leerlingen zelf. De
leerlingenraad heeft zich hier
over gebogen en samen met 2
teamleden en 2 OV leden
hebben we een prachtig plan
gemaakt.

De ideeën liggen er en de
plek op het plein is
uitgezocht, nu nog uitvoeren.
Wie wil ons hierbij helpen?
Want we hebben best veel
wensen en hoe mooi zou het
zijn dat op vrijdag 23 april
het klaar is en de leerlingen
kunnen genieten, spelen en
leren.

Dit plan willen we graag
realiseren op de
‘Rozebottel-Doet’ avonden.

In dit nummer:


Schoolplein en NLdoet



Zwembad De Slenken



Bijlage: ---

Deze avonden zijn op 21 en 22
april vanaf 19.00 uur.

We zoeken mensen die
kunnen verven, sjouwen,
graven, vegen, kruien, etc.
Heb je een uurtje over op een
van deze avonden geef je dan
snel op bij de
Oudervereniging via
ovderozebottel@gmail.com
We zoeken zo’n 20
vrijwilligers per avond. In
groepjes van maximaal 5
mensen kunnen we
Coronaproof aan de slag.
Wij regelen koffie, jullie de
handen??
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Zwembad De Slenken
Nog een paar weken en het zwembad
gaat weer open. Een bommetje
maken, springen van de duikplank of
glijden van de glijbaan, het kan
allemaal weer vanaf zaterdag 1 mei.
Zwemdiploma A, B en C halen?

“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

Wij geven op de maandag, woensdag
en zaterdag zwemlessen.
De lessen voor survival diploma
1, 2 en 3 zijn eenmaal in de week.
De kinderen leren extra vaardigheden
zoals een vriendje uit het water
redden, in een boot klimmen en er
weer koprollend uit, etc.
Zeemeerminzwemmen
Leren zwemmen met een vin, daarna
opdrachten in het water om zo snel
mogelijk te leren zwemmen als een
echte zeemeermin.

Dit zijn vijf lessen vanaf de
zomervakantie. Deelnemers moeten
in het bezit zijn van een B diploma.

Opgave/meer informatie:
www.zwembaddeslenken.nl
Ook voor de volwassenen zijn er
leuke activiteiten, zie website.
Tot ziens in ons mooie zwembad!!!
Team De Slenken
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