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Happy stones  Happy eggs 
U bent ze vast al tegen gekomen in uw omgeving; de happy 
stones. Het doel van de happy stones is het verspreiden 
van positiviteit.  Creatievelingen laten zelfbeschilderde 
stenen achter, die anderen weer vinden en op een nieuwe 
plek neerleggen. In plaats van happy stones gaan wij 
rondom Pasen met de hele school happy eggs maken. 
 
Alle kinderen nemen van huis een mooie steen mee in de 
vorm van een ei en deze wordt op school beschilderd. De 
kinderen bedenken met hun eigen klas waar zij hun 
positiviteit willen verspreiden.  
 
Op 1 april (geen grapje) richten we in ’t Klokhuis een 
happy-eggs-museum in waar alle eieren worden 
tentoongesteld. Alle groepen hebben hun eigen tafel en 
mogen op gezette tijden door het museum wandelen. 
Nadat alle eieren zijn bewonderd, worden ze naar de door 
de kinderen bedachte plaatsen gebracht. 
 
De zoektocht naar een mooie ei-vormige steen kan 
beginnen. Wij willen u vragen om uw kind uiterlijk 15 
maart een steen mee naar school te geven.  

Groep 3b heeft al geoefend. 

 
Personele mededelingen 
Sinds deze week is juf Paula gelukkig weer steeds vaker in 
de school te vinden. In eerste instantie zal zij hand- en 
spandiensten rondom de klas verrichten om hierna steeds 
meer haar klassentaken op te gaan pakken. Meester Teun 
zal juf Paula tot die tijd in de klas blijven vervangen. 
 
Op bezoek bij een kunstenaar 
In de groepen 3 wordt er op het moment gewerkt aan het 
thema kunst. In de klas zijn er al een hele hoop 
kunstwerken ontstaan, maar hoe gaat dat nou als je later 
als je groot bent kunstenaar wilt worden? Wie kan dat nou 
beter vertellen dan een kunstenaar. En wat is het dan een 
geluk dat dan een van de vaders van de kinderen 
kunstenaar is (en hier ook iets over wil vertellen)! Coen 
Vunderink, de vader van Jula, heeft groep 3b vandaag van 
alles verteld over zijn werkzaamheden en een digitale 
rondleiding gegeven door zijn atelier.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapporten 
Op woensdag 31 maart krijgen de kinderen van de 
groepen 2 t/m 8 hun rapport mee naar huis. Nog niet alle 
rapporten zijn weer terug op school. Mocht deze nog 
ergens thuis liggen, wilt u deze dan op korte termijn 
meegeven aan uw kind.  

 
Agenda 
Vr 05-03 INFO #12 
Ma 08-03 Week 1 Cito-toetsing groepen 3 t/m 7 
Di 09-03 MR-bijeenkomst oudergeleding 
Ma 15-03 Week 2 Cito-toetsing groepen 3 t/m 7 

Margemiddag 
Wo 17-03 Verkiezingen Tweede Kamer in ‘t 

Klokhuis 
Vr 19-03 INFO #13 

 

Klik hier voor de digitale jaarplanner. 

Overzicht coronamaatregelen 
Op de website van de school vindt u een overzicht met 
de meest recente coronamaatregelen.  
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Meertmoand Dialectmoand 
Normaal gesproken komen in de maand maart de Drentse 
veurlezers in alle groepen, helaas kan dat dit jaar niet 
doorgaan. Wel hebben de kinderen vandaag allemaal het 
magazine De Wiesneus meegekregen. De Wiesneus is een 
initiatief van de Drentse streektaalorganisatie Huus van 
de Taol. Wiesneus is een kindertijdschrift waarin op een 
leuke manier aandacht aan het Drents wordt besteed. Op 
de bijbehorende website vindt u ook allerlei informatie.  

 
Een loeigoeie spreekbeurt 
Gisteren hield Job (groep 5b) zijn spreekbeurt over 
koeien. De kinderen hingen aan zijn lippen en als klap op 
de vuurpijl kreeg de groep ook nog eens een  vers getapt 
glaasje melk. Proost Job! 

 
Bitterballenworkshop 
Op de vrijdag voor de vakantie hebben we met het team 
onder begeleiding van Ilse Swieringa, de moeder Dion uit 
groep 3a, bitterballen gemaakt. Iedereen bakte vanuit zijn 
eigen keuken de meest mooie creaties. Later in de week 
kwamen er zelfs al eierballen voorbij op de app. Ilse, 
nogmaals bedankt voor dit ontzettend leuke initiatief! 

 
Juf Heleen 50! 
Gistermiddag vierden tijdens ons digitale teamoverleg 
met het team een online verjaardagsfeestje samen met juf 
Heleen, 50 word je maar één keer! Helaas zie je op de 
onderstaande foto niet het voltallige koor, had iets met 
instellingen te maken. 

 

In en uit de buurt 

 
Theater / dans MAAS | Ik ben er even niet (8 – 108 JR) 
Op zoek naar wat verantwoorde schermtijd? Dan hebben 
we iets leuks voor je: een livestream vanuit het theater. 
Soms wil ik er gewoon even niet zijn. Dan heb ik een 
camouflagepak nodig, een onzichtbaarheidsmantel of een 
gat in de grond waar ik doorheen kan zakken. Ik wil geen 
stralend profiel zijn op een complex sociaal netwerk. Ik wil 
gewoon spelen in een wereld vol geheimen.   
Klik hier voor meer informatie over deze voorstelling die 
vanavond plaats vindt. 
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