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Oekraïne-inzamelactie 
De Oekraïne-actie is een overweldigend succes! De hele gang staat vol 
met pallets en tassen vol goederen en artikelen die deze week richting 
de Poolse grens gaan. Wij willen u heel hartelijk bedanken voor het 
inzamelen.  
 

Onderwijs aan Oekraïense vluchtelingen 
Vanaf woensdag 23 maart is er een Oekraïense jongen bij ons school. 
Hij woont tijdelijk bij de familie Hillebrand, ouders van Jake (groep 4A) 
en Chloë (groep 6B). Vova komt in groep 4A bij Jake in de klas. De 
moeder van Anna Sophia spreekt de taal en zal ons ondersteunen. 
 

Actie groep 8 
De leerlingen van de groepen 8 hebben bij de leerkrachten aangegeven 
ook graag iets te willen doen voor Oekraïne. Ze hebben daarom het plan gemaakt om geld in te 
zamelen en ze willen zoveel mogelijk mensen hierbij betrekken. We hebben daarom besloten een 
markt te organiseren op vrijdag 8 april, gelijk na schooltijd. Verdere informatie volgt.  

 
Versoepelingen Corona 
Het advies om twee keer per week een zelftest te doen voor onderwijspersoneel, leerlingen in het 
basisonderwijs in groep 6 t/m 8 vervalt per direct. Wel blijft het 
advies om bij klachten een zelftest te doen. 
 

Praktisch verkeersexamen groep 7 
Maandag 28 maart hebben de leerlingen van groep 7 het praktisch 
verkeersexamen. Wij wensen alle leerlingen alvast heel veel 
succes! 
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Even voorstellen…Anja de Boer 
Hoi, ik ben Anja de Boer en ik kom uit Nieuwe Pekela.  
Sinds vorige week ben ik aan het werk als onderwijsassistent. Ik ben aan het 
werk op dinsdag in groep 5, woensdag in groep 4 en donderdag in groep 4/5. 
De eerste dagen waren erg leuk en ik kijk uit naar de rest van het schooljaar.  
Mijn hobby is puzzelen en ik vind het leuk om te sporten in de sportschool.  
 

 
 

Schoolkamp en musical groep 8 
Schoolkamp 
Zoals het nu lijkt, gaat het dit jaar lukken om weer met groep 8 op kamp te gaan. We hebben daarom 
een groepsaccommodatie vastgelegd voor woensdag 8 t/m vrijdag 10 juni 2022. We gaan dit jaar naar 
De Kwartjesberg in Drouwen. U ontvangt hier te zijner tijd meer informatie over.  
Om dit voor de kinderen mogelijk te maken, vragen wij van de ouders van groep 8A en 8B een 
schoolreisbijdrage van €81 per kind. Wij vragen u dit tijdig over te maken naar: NL87 RABO 0308 
5200 84 t.n.v. Vrienden van het Openbaar Onderwijs o.v.v. de naam van uw kind en de groep. 
 

 

Musical 
De musical wordt gehouden op woensdag 6 en donderdag 7 juli. 
Groep 8A is op 6 juli aan de beurt en groep 8B op 7 donderdag juli.  
De musical wordt gehouden in de ASWA. Verdere informatie volgt.  

  
 
 

 
 
Koningsdag 2022 Appingedam 
De Oranjevereniging van Appingedam heeft voor Koningsdag 
2022 weer een prachtig programma in elkaar weten te zetten. 
Zie de bijgevoegde flyer voor het programma van deze dag. 
Het thema is Oranje. De kinderen die het mooiste verkleed zijn/ 
het mooiste kraampje hebben kunnen een prijs winnen!!  
 


