je profielgegevens in en je ontvangt
automatisch een mail met een activatielink.
Kies daarna de optie: volg een bestaande klas.
Vul de unieke klascode in: 6GC 8TH. Wanneer
de leerkracht je verzoek accepteert, volg je de
school
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15 maart staking
Leraren willen dat de overheid de problemen
oplost die zijn ontstaan door vele jaren van
bezuinigingen en stilstand, met alle gevolgen
die we nu zien.
De onderwijsbonden voor leraren hebben
daarom een actieweek uitgeroepen voor het
onderwijs, van basisschool tot universiteit.
Voor de laatste dag van die week, 15 maart, is
er een landelijke staking uitgeroepen.

Schoolfruit
Deze week krijgen alle kinderen een
mandarijn, een appel en een stuk peer.
Schoolfoto
Dinsdag 2 april komt Lodewijk ten Have de
schoolfoto’s maken. Direct om 8.30 uur zijn
broertjes en zusjes ook welkom om op de foto
te gaan.
Klasbord en WhatsApp herinnering
Omdat we het erg handig en leuk vinden om
foto’s te delen via Klasbord willen we u vragen
het formulier ‘toestemming gebruik
beeldmateriaal’ in te vullen. WhatsApp kan
ook door school worden ingezet als medium,
hiervoor vragen we ook toestemming.
Natuurlijk kunt u er ook voor kiezen om geen
toestemming te geven. We willen u vragen het
formulier zo snel mogelijk in te leveren als u
dat nog niet gedaan heeft.

Leerkrachten van de Flint gaan staken, de
school is 15 maart gesloten.
Inschrijving Leekster Lenteloop

Klasbord
We willen graag weer beginnen met Klasbord.
Wil je ons volgen? Installeer de Klasbord-app
of meld je aan op https://web.klasbord.nl. Vul

Alle kinderen hebben deze week een flyer
meegekregen. Na overleg thuis kan het
strookje op school ingeleverd worden, uiterlijk
13 maart. Ook verzamelen wij op school het

inschrijfgeld. De kosten voor deelname is bij
voorinschrijving € 3,00 voor de Scholierenloop
en € 4,00 voor de Wedstrijdloop.
Van elk kind wat zich opgeeft gaat € 0,50 naar
‘Make a Wish Nederland’.
De Scholierenloop
Alle kinderen van groep 1 - 8 kunnen een uur
lang rondjes lopen door het centrum van Leek.
Eén rondje is 600 meter.

binnenkort met fysiotherapie hoop te starten.
Ook heb ik deze week mijn eerste
wandelingetje sinds maanden kunnen maken.
Op die manier hoop ik mijn conditie te kunnen
gaan opbouwen. Met de eerste zonnige
lentedagen van de afgelopen week is er dus
van mijn kant eindelijk weer positief nieuws te
melden en zie ik, samen met Wil, de toekomst
zonnig tegemoet.
Hartelijke groet,
Erik Beumer

De loop begint om 13.50 uur en eindigt om
14.50 uur
Start van de loop is op de Dam.
Tegen inlevering van het startnummer ligt er
een leuke herinnering bij de finish.
Wedstrijdloop
Voor de geoefende loper is de wedstrijdloop
in verschillende categorieën.
Jongens en meisje 7, 8 en 9 jaar. Start is
op de Dam om 11.30 uur.
Zij lopen twee rondjes (1.200 m) door het
centrum.
Jongens en meisjes 10 t/m 13 jaar. Start is
op de Dam om 11:45 uur.
Zij lopen twee rondjes (1.200 m) door het
centrum.
Bericht van Erik
Beste ouders/verzorgers.
Er zijn inmiddels enkele weken verstreken
sinds ik u over mijn gezondheid informeerde.
Inmiddels zit ook de voorjaarsvakantie er
alweer op. Ik hoop dat u met uw kinderen
fijne dagen hebt gehad!
Mijn gezondheid gaat heel langzaam vooruit.
Dankzij een antibioticakuur kan ik mijn
schouder licht bewegen/belasten, zodat ik

Verkeersexamen groep 7/8
Alle scholen doen het schriftelijk
verkeersexamen op donderdag 4 april 2019.
Ook onze school doet weer mee. We doen om
het jaar mee zodat groep 7/ 8 tegelijk mee kan
doen aan het examen.
Een paar dagen later, op dinsdag 9 april,
worden de kinderen onder schooltijd op de
parkeerplaats De Trambaan verwacht voor het
praktijkverkeersexamen. Meer informatie
volgt.

