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Nieuwsbrief 39, jaargang 14 

 

Groep 1 en 2: 
De laatste letter in de lettermuur is de Z. Er mogen weer voorwerpen meegenomen worden die 

met deze klank beginnen. 

 

3D-Project: 
Woensdag 15 juli heeft een 3D-project met waterraketten van groep 8 zijn hoogtepunt bereikt. 

Er was die dag een professionele filmcrew om een promotiefilm voor het gebruik van 3D-printers 

in het onderwijs te maken. Er is de hele ochtend gewerkt aan waterraketten waarvan de 

onderdelen door kinderen zijn ontworpen (vleugels, de kop, lanceersysteem).  

 

Voor deze promotiefilm zijn wij uitgenodigd, omdat een groep kinderen al langere tijd bezig is 

geweest om de lancering en de raketten te optimaliseren. Dit is onder de aandacht gekomen van 

het merk ULTIMAKER, welke groot is in Europa, Canada en Amerika.  

Onze school kreeg een groot compliment en hier zijn we natuurlijk ontzettend trots op.  

Zodra de film er is krijgt u hier bericht van. 
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‘Musical’:                       
Dinsdag 12 juli is het zo ver: groep 8 voert in het ‘Dingspilhuus’ de musical ‘HERRIE OP HET 

EILAND’ op.  

Dit doet groep 8 deze dag van 13.00 uur tot 15.00 uur voor de kinderen van de groepen 3 t/m 7.  

Deze groepen vertrekken om 13.00 vanaf school naar het ‘Dingspilhuus’. Om 15.00 uur zijn de 

kinderen terug op school en kunnen zij vandaar worden opgehaald of zelfstandig naar huis gaan. 

's Avonds is het afscheid en optreden voor ouders en andere genodigden. Hiervoor is de inloop 

om 19.00 uur en wordt er om 19.30 uur gestart. Het zal ongeveer tot 22.00 uur duren. 

Voor de kinderen van groep 8 begint die dag de middagpauze om 11.30 uur. Zij worden vervolgens 

om 12.30 uur in het ‘Dingspilhuus’ verwacht. 

Om 16.30 uur komen de kinderen van groep 8 weer op school. Zij gaan samen met de leerkrachten 

eten (voor eten wordt gezorgd). Tevens nemen zij dan alvast persoonlijk afscheid van de 

leerkrachten. Om 18.00 uur gaat groep 8 samen met meester Freek naar het ‘Dingspilhuus’ voor 

de musical.  

Groep 8 wordt woensdag 13 juli om 9.30 op school verwacht. Het afscheid van de andere 

leerlingen is op woensdagochtend na de kleine pauze. 

Om 10.45 uur zijn ouders welkom om groep 8 ‘gladjes’ de school uit te zien gaan.  

’s Avonds na het eindfeest slaapt groep 8 (met meester Freek) op school. Hiermee gaat de wens 

van groep 8 in vervulling 

 

Jeugdsportfonds: 

Woont u in de gemeente Westerveld en heeft u minderjarige kinderen? Dan biedt de gemeente 

een aantal regelingen waar u als ouder gebruik van kunt maken als u een lager inkomen heeft.  

Eén van die regelingen is het jeugdsportfonds. Het jeugdsportfonds betaalt de contributie, 

kleding en eventuele attributen voor uw kind. Hiervoor is in het jeugdsportfonds een bedrag van 

maximaal €225,- per kind per jaar beschikbaar. U kunt dit bedrag aanvragen via een 

tussenpersoon. Kim Dijkstra, beweegcoach van de gemeente Westerveld is één van die 

tussenpersonen. U kunt contact met haar opnemen via: beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl 

 

Met sportieve groet, 

  

Ellis Lubbers | Beweegcoach | Team Maatschappelijk Welzijn 

GEMEENTE WESTERVELD 
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