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Tennisclinic
Op donderdag 5 april a.s. willen we, in samenwerking met
Tennisvereniging Langezwaag, alle kinderen van groep 3 t/m 7 kennis
laten maken met tennis. Dit doen we op de volgende tijden: groep 3 en 4 om 09.15 uur,
groep 5 en 6 om 10.00 uur en groep 7 om 10.45 uur. Natuurlijk zijn de lessen op de
buitenbanen van ons sportcomplex.
De les wordt gegeven door een echte tennislerares, Marjan Haan. Als ouders het leuk
vinden om te kijken dan zijn ze natuurlijk van harte welkom! Misschien willen zij zelf
binnenkort ook wel een balletje slaan. Voor senioren en junioren beginnen op 11 april de
‘maak kennis met tennis’ lessen! Informatie hierover staat op de posters die op school
hangen, in het Klaverbledtsje maar is ook te vinden op de website van SV Langezwaag.
Omdat het nog wel koud kan zijn adviseren wij de kinderen om een trainingsjas/-trui en
trainingsbroek mee te nemen. Verder heb je sportschoenen nodig met weinig of geen
profiel. Voor tennisrackets wordt gezorgd tijdens deze les.

Schoolvoetbal
Ook dit jaar doet De Wjukslach weer mee met het schoolvoetbaltoernooi.
We hopen weer op een succesvol en sportief toernooi.
De datum is 11-04-2018 en de wedstrijden worden gespeeld op de
sportvelden in Beetsterzwaag.
Kinderen uit groep 7 en 8 krijgen zo spoedig mogelijk meer informatie over
vertrektijden, het wedstrijdschema e.d.

Paasontbijt

Alweer voor de derde keer heeft de paascommissie een paasontbijt geregeld. Op 29
maart gaan we met z’n allen lekker ontbijten op school en daarna gaan we paaseieren
zoeken.
De leerlingen hoeven deze dag thuis niet te ontbijten. Natuurlijk wel even een pauzehap
meenemen.

Koningsspelen
De groepen 5 t/m 8 doen op vrijdagmiddag 20 april mee aan
de Koningsspelen op het sportpark Kortezwaag in Gorredijk.
De groepen 7 en 8 fietsen naar Gorredijk, onder begeleiding
van de leerkrachten.
Voor de groepen 5 en 6 zoeken we ouders die willen brengen
en halen. Jullie krijgen binnenkort via social school hierover
bericht.
Voor de groepen 1 t/m 4 is er ’s morgens een spelcircuit
georganiseerd.
_________________________________________________________________
Open dag
Woensdag 22 maart hebben weer veel ouders, pakes en
beppes de kans gekregen om een kijkje te nemen in onze
school. Fijn dat er zoveel belangstellenden waren.
Iedereen heeft een indruk kunnen krijgen op welke manier
wij op school werken.
We hebben er voor gekozen lessen te geven die normaal ook op het rooster staan. Op
deze manier krijgen de ouders en andere belangstellenden een reële indruk van onze
school.
_________________________________________________________________
Haren in de Wind
Op 10 april worden de paardjes, die gemaakt zijn door de kinderen,
geplaatst op het kerkhof van Langezwaag. Als de paardjes zijn geplaatst,
volgt op 13 april een feestelijke opening van het project. Haren in de
Wind is een van de 32 projecten van Under de Toer. Under de Toer
maakt deel uit van het hoofdprogramma Leeuwarden-Fryslân 2018.

Data om te onthouden
29-03-2018
30 t/m 02-04-2018
04-04-2018
05-04-2018
10-04-2018
11-04-2018
11-04-2018

Paasontbijt
Goede Vrijdag en 2e Paasdag ( leerlingen vrij)
Afsluiting IMV groep 5 en 6 in de Skâns te Gorredijk
Tennisclinic groep 3 t/m 7
MR vergadering
Groep 8 naar “De Vergeten oorlog” in de bibliotheek te
Gorredijk
Schoolvoetbaltoernooi groep 7 en 8

17 en 18-04-2018
19-04-2018
20-04-2018
24-04-2018
27-04 t/m 13-05-2018

Eindtoets groep 8
Himmeldei groep 8
Koningsspelen ( leerlingen groep 1 t/m 4 om 11.30 uur uit)
Schoolfotograaf
Meivakantie

