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Schoolgezinsdienst
We hebben veel positieve reacties gehad na de
schoolgezinsdienst in de Edenhof met als thema
`Wij lossen het samen op!`
Dat geldt ook voor een belangrijke groep dieren
die het moeilijk hebben: de insecten. Het gaat
niet goed met onze insecten. 40 % van alle
soorten zijn in rap tempo bezig te verdwijnen en
dat is rampzalig voor het produceren van ons
voedsel.
Op Zorglandgoed Laagduursewoude in
Makkinga, maken mensen met Niet Aangeboren
Hersenletsel of verstandelijke beperking onder
andere prachtige insectenhotels.
De collecte tijdens de schoolgezinsdienst heeft
€ 177.25 opgebracht. Een mooi bedrag,
bestemd voor bovengenoemd doel;
insectenhotels.

Vergadering timmerklussen en
pleinonderhoud
We hebben nog een aantal wensen ten aanzien
van de mogelijkheden om het schuurtje
opnieuw in te richten, de ombouw van de
containers te realiseren en/of pleinonderhoud
te plegen.
Daarom nodigen we iedereen die wil helpen uit
op 9 april om 19:00 uur om daarover te
brainstormen.
Geeft u even door als u aanwezig kunt zijn? We
horen het ook graag als u die avond niet kunt
komen, maar wel kunt en wilt helpen bij de
klusjes.

Voorleeskampioen
De voorleeskampioen van SWS De Schans was
dit schooljaar Minke Holthuis. Zij heeft onlangs
meegedaan aan de regionale voorronde van de
voorleeswedstrijd in Roden.
Minke heeft het zo goed gedaan dat ze
gewonnen heeft! We wensen haar heel veel
succes en plezier bij de volgende ronde op 17
april in Assen!

Theoretisch verkeersexamen
Afgelopen woensdag zijn alle leerlingen van
groep 7/8 geslaagd voor het theoretische
verkeersexamen. Volgende week woensdag
zullen de kinderen de theorie op de fiets in de
praktijk brengen. Het praktisch verkeersexamen
wordt in Norg afgenomen.

Schoolvoetbal groep 8
Op maandag 8 april staat het
schoolvoetbaltoernooi voor groep 7/8 op het
programma. De wedstrijden worden op de
voetbalvelden van Peize gespeeld. Voor de
meiden wordt dit op woensdag 10 april
georganiseerd. Deze wedstrijden worden op het
sportveld in Norg gespeeld. We wensen de
jongens en meiden heel veel succes!

Nieuws van ‘De dappere dolfijnen’
Op donderdag 14 maart zijn we naar het
Hunebedcentrum in Borger geweest.
-Wist je dat er nog 53 hunebedden zijn in
Nederland?
-Wist je dat je niet mag klimmen op
hunebedden?

SWS De Schans |  Norgerweg 18, 9342 PH Een |  0592 – 656 308 |  www.swsdeschans.nl |  info@swsdeschans.nl

-Wist je dat hunebedden grafheuvels zijn?
-Wist je dat de hunebedbouwers, mensen zijn die
tot de trechterbekercultuur behoren?
-Wist je dat Borger het grootste hunebed heeft
van Nederland en is 22,6 meter lang?
-Wist je dat het hunebed bestaat uit dekstenen,
draagstenen, poortstenen en kransstenen?
-Wist je dat vroeger de hunebedden ook
stopstenen had. Dat zijn stenen die de openingen
tussen de stenen opvulden?
-Wist je dat elke hunebed een eigen nummer
heeft. Het hunebed in Borger heet D27. De D
staat voor Drenthe?
-Wist dat de provincie Groningen ook 2
hunebedden heeft gehad, er is nu nog een in
Noordlaren. Die heet G1. de G staat voor
Groningen.

-Wist je dat we elke week een raadsel van juf
krijgen? Maandag nemen wij de oplossing mee
naar school en dan we gaan we het daarover
hebben.
-Wist je dat er bij ons in de klas een mevrouw
heeft voorgelezen in het Drents?
-Wist je dat we over de boerderij hebben gewerkt
en we ook een boerderij hebben bezocht?

-Wist je dat we meedoen met het leesproject
“Scoor een boek”? Wanneer we een boek
hebben gelezen scoren we een sticker, deze
plakken we op de poster die in de klas hangt.
-Wist je dat we naar de Coöp zijn geweest op
fietsen We zijn onder begeleiding van een
voedingsdeskundige de winkel door gegaan en
hebben opdrachten uitgevoerd?
-Wist je dat we drie weken lang dansles hebben?
-Wist je dat we weer creatief bezig zijn geweest?
Wil je het zien kom dan maar bij ons in de klas.

-Wist je dat groep 5 al 16 categorieën heeft
geleerd met spelling?
-Wist je dat groep 6 al 25 categorieën heeft
geleerd met spelling?
-Wist je dat we nog maar 3 goudvissen hebben,
Blub is doodgegaan? Snif, snif..
-Wist je dat we op vrijdag 22 maart een
pannenkoeken dag hebben? Opa’s en oma’s
mochten een pannenkoek komen eten. En we
hebben de pannenkoeken zelf gebakken. Ook
hebben we zelf een pannenkoek gehad,
jammie!!!
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Koningsspelen

Monument

Op vrijdag 12 april staan de Koningsspelen voor
alle groepen gepland. Evenals de vorige twee
jaren wordt de sportdag voor de kleuters,
georganiseerd door korfbalvereniging DES. Deze
ochtend heet de GIGA-Kangoeroedag. De
estafette voor de groepen 5 t/m 8 wordt dit jaar
ook weer in de middagpauze gelopen i.p.v. aan
het einde van de dag. Voor groep 1/2 eindigt
deze dag om 11.30 uur, groep 3/4 eindigt om
12.00 uur en de groepen 5 t/m 8 zijn om 14.30
uur vrij!!

Maandag 15 april gaan de kinderen van groep 7/8
een bezoek brengen aan het oorlogsmonument
op de begraafplaats in Een. Bij dit monument zal
een krans worden neergelegd ter nagedachtenis
aan alle slachtoffers die zijn gevallen tijdens de
oorlog.

De kinderen nemen deze dag zelf eten en drinken
mee. s ’Ochtends is het soms nog erg koud op de
sportvelden. Geef uw kind daarom ook warme
kleren mee.
Van korfbalvereniging DES kregen we het
volgende bericht:
Hallo allemaal!
Ik ben Kanga, de kangoeroe van korfbalvereniging
DES. Op vrijdag 12 april kom ik weer op bezoek in
Norg. Ik kom dan rennen, springen en spelen met
alle kinderen uit de groepen 1 en 2. Ik hoorde dat
jij ook komt, wat gezellig! We gaan er een hele
leuke ochtend van maken. Vanaf 9.00 uur ben je
welkom op het sportveld in Norg, om 11.30 uur is
het weer afgelopen. Ik zorg voor ranja, een stuk
fruit en een koekje tussendoor. Heb jij er al net zo
veel zin in als ik? Graag tot 12 april! Kanga

Ook lezen we de namen voor van de mensen die
zijn omgekomen tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Zo komen de kinderen erachter
dat deze mannen niet oud zijn geworden en wat
ze allemaal voor Een hebben betekend. Dit maakt
altijd veel indruk.

Dodenherdenking
Op 4 mei vindt ook in Een de dodenherdenking
plaats. De herdenking begint om 19.00 uur bij De
Schans. Kinderen uit groep 7/8 zullen kaarsen
ontsteken, gedichten voorlezen en namen van de
slachtoffers noemen. Rond 19:40 uur verlaten we
De Schans en gaan dan in een stille tocht naar de
begraafplaats. Iedereen is van harte welkom
tijdens deze herdenking.

Paasactiviteit
Donderdagmiddag 18 april staat in het teken van
Pasen. We beginnen we ’s ochtends met een
gezamenlijk ontbijt. Daarna wordt een gedeelte
van het Paasverhaal uitgespeeld.
De groepen 1 t/m 4 gaan daarna paaseieren
zoeken en de kinderen uit de groepen 5 t/m 8
gaan “neutje schieten”.
Tijdens het fruit eten is er schoolfruit en ranja.
Vervolgens gaan de kinderen groepsdoorbrekend
creatief aan de slag. Tussen de middag krijgen de
kinderen een broodje knakworst met ranja.
Alle groepen krijgen deze dag ook een zangles
van juf Minka.
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Schoolfruit tot en met 18 april
Voor alle leerlingen is er gedurende 20 weken
weer fruit en groente beschikbaar gesteld. De
komende 2 weken zullen we voor de laatste keer
schoolfruit ontvangen. Na de meivakantie dient u
uw kind weer zelf fruit mee te geven.

Belangrijke data
5 april

Schoolfotograaf

5 april

Vergadering
Identiteitscommissie
Oudergesprekken

8 april
8 april
9 april
9 april

9 april
10 april

Scholenvoetbal jongens groep
7/8
t/m 7 mei K&C Groep 1/2:
‘Ik zoek en ik vind’
Vergadering hulpouders voor
timmerklussen en
pleinonderhoud
MR vergadering

16+17 april

Praktisch verkeersexamen
groep 7/8
Scholenvoetbal meisjes groep
7/8
Koningsspelen voor alle
groepen in Norg
Kranslegging monument Een
door groep 7/8
Iep toets groep 8

18 april

Paasviering

18 april

Schansinfo 14

19 april

Meivakantie t/m 5 mei 2019

10 april
12 april
15 april
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