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Vanaf deze maand zullen de stagiaires ruilen van groep.
Groep 3— Else (donderdag en vrijdag)
Groep 5— Kim (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag)
Groep 6— Luna (donderdag en vrijdag)
Daarnaast blijven Boreen (3), Sanne (5) en Lotte (7) in de huidige groep stage lopen.
Een mooie aanvulling voor ons team. Wij willen een goede opleidingsplek bieden voor
aankomende leerkrachten. Het verschaft ons ook nieuwe kennis en kunde.
Een win-win situatie.

INSTRUMENTENCARROUSSEL
In 2014 is CUBAHof gestart met de Instrumentencarrousel. In dit project van de
Muziekschool Hof van Twente krijgen alle kinderen in groep 6 instrumentaal les in de
school. In 5-6 weken krijgen kinderen les van docenten van de muziekschool en
leren de eerste beginselen van het bespelen van een instrument. Hiervoor kunnen
scholen kiezen uit 4 instrumentgroepen.
Naast het technische aspect van het leren bespelen van het instrument is er aandacht voor de sociale aspecten van het musiceren, luisteren (naar elkaar en naar het
gespeelde) en samenspel. Ieder blok wordt afgesloten met een kort optreden als
‘orkest’.
Groep 6 is 3 februari gestart. Ze krijgen les op de gitaar.

BEROEPENWEEK
In de week van 16 t/m 20 maart is er een beroepenweek.
Veel verschillende (Goorse) bedrijven hebben wij hier voor benaderd en er zijn veel
bedrijven die zich hiervoor hebben aangemeld. Elke groep gaat deze week kennismaken bij verschillende bedrijven. Dit kan op school zijn of op locatie. Wij hopen
een leuke en leerzame week.

VERKEERSEXAMEN
Op donderdag 2 april is het verkeersexamen voor groep 7. De leerlingen leggen
zowel een theoretisch als praktijkexamen af.

KONINGSLUNCH EN KONINGSSPELEN
Op vrijdag 17 april zijn de landelijke Koningsspelen. Wij gaan op die dag gezellig in
alle groepen lunchen, de Koningslunch. Er is die dag geen sportdag!
De week daarna, op vrijdag 24 april, zijn de Koningsspelen. Ook dit jaar gaan wij
weer naar het Doesgoor voor een sportieve ochtend. Nadere informatie over deze
twee activiteiten volgt in aparte berichtgeving.
Dit hebben wij in gezamenlijk besloten met de Albatros en het Doesgoor.

BELANGRIJKE DATA
Zaterdag
Maandag
Vrijdag
Woensdag
Maandag

Obs de Whee Wiek s lag
Kievitstraat 67
Primair bedrijfsadres
Telefoon: (055) 555 55 55
Fax: (055) 555 55 55
E-mail:

www.wiekslaggoor.
nl

Dinsdag
Donderdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag
Woensdag
Vrijdag
Maandag
Vrijdag

14 maart
16 maart
t/m
20 maart
19 maart
30 maart
31 maart
2 april
9 april
10 april
11 april
13 april
14 april t/m
16 april
17 april
20 april t/m
22 april
24 april
27 april
t/m
8 mei

Oud papier
Beroepenweek
Groep 7 en 8 naar Rijksmuseum
Wieger wordt wakker, groep 5
19.00 uur Reggehof
STUDIEDAG, leerlingen vrij
Verkeersexamen groep 7
Paasviering
Goede Vrijdag, leerlingen vrij
Oud papier
Tweede Paasdag, leerlingen vrij
Centrale Eindtoets groep 8 (CITO)
Koningslunch
Kamp groep 8
Koningsspelen
Meivakantie

