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Koningsspelen 
Vanmorgen hebben we met de hele school (met 
iedere groep apart) de koningsspelen gevierd. De hele 
ochtend stond in het teken van samen plezier hebben 
en samen bewegen. We zijn gestart met alle groepen 
op het plein. Een aantal kinderen uit groep 5/6 heeft 
de Koningsdans voorgedanst en wij hebben allemaal 
goed meegedaan! Daarna hebben we de 
koningsspelen officieel geopend door driemaal hoera 
voor de koning die bijna jarig was. Heeft u ons nog 
gehoord? We hebben ons best gedaan om heel 
Emmermeer te laten weten dat wij de koningsspelen 
zouden gaan vieren! In de pauze kregen de kinderen 
een pakje drinken en een mandarijn. Een korte 
impressie (foto’s in de schoolapp volgen): 
 

 
 
 

Doekoe Scholenactie  
Wij doen met onze school mee met de Doekoe 
Scholenactie van de COOP. U krijgt bij actieproducten 
van de COOP munten die u voor onze school kunt 
sparen. Aan het eind van de actie wordt het aantal 
munten omgezet in een fictief bedrag waarvoor wij 
sportmaterialen mogen uitzoeken voor op het plein. 
Een mooie actie! Spaart u met ons mee?  
 

Opgave Kinderkamp SKZOD 
Bericht namens Stichting kinderkamp Zuidoost 
Drenthe: wij gaan ook dit jaar weer op kinderkamp. 
Onze doelgroep is kinderen die in een gezin leven 
onder de armoedegrens zodat ook zij een week op 
vakantie kunnen. Om in te schrijven kunt u naar onze 
site www.skzod.nl. Daar staat de aanmeldbutton. U 
kunt de vragen invullen op de site. Wij maken een 
selectie van 40 kinderen die mee kunnen. Wij als 
organisatie hebben er heel veel zin in. We gaan dit 
jaar naar Ommen en het thema dit jaar is ‘1 voor 
allen, allen voor 1’. 

Bag2School  
Wat fijn dat jullie zoveel zakken hebben gebracht! In 
totaal is er 309 kilo ingezameld en dat levert de 
school €92,70 op. Bedankt allemaal voor jullie inzet!  

WhatsApp 
In groep 7/8 is er gesproken over het gebruik van een 
groepsapp. Samen zijn er afspraken gemaakt over wat 
je wel en wat je niet in een WhatsAppgroep hoort te 
doen. 
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