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Corona 

We organiseren als school elk jaar verschillende activiteiten en 

de leerlingen nemen daar altijd met heel veel plezier deel aan. 

Nu hebben we als team helaas moeten besluiten dat we een 

aantal van deze activiteiten niet door laten gaan. We hadden 

een aantal verkeersactiviteiten op de planning staan waarvan 

we alleen de pleinactiviteit door laten gaan. Ook het 

schoolontbijt kunnen we helaas niet door laten gaan.  

Voor groep 5/6 staat een podiumvoorstelling gepland en die 

laten we in een andere vorm wel doorgaan. We bekijken nog of 

we een deel op film vastleggen. Er worden sowieso foto's 

gemaakt en de leerlingen van de andere groepen zijn het 

publiek. De voorstelling wordt voor elke groep afzonderlijk 

opgevoerd. Verder wachten we de ontwikkelingen af omtrent 

nieuwe Corona besluiten/adviezen. 

 

Poppenkastvoorstelling 'Het Zilveren Belletje". 

De voorstelling waarin Jan Klaassen de hoofdrol speelde was 

vooral voor de onder- en de middenbouw erg leuk. De kinderen 

waren erg enthousiast en 

leefden enorm mee met de 

personages. Hier wat foto's: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Belangrijke data: 
 
4-11-2020 
Nationaal Schoolontbijt 
 

Week 44 en 45 
“Vogelvoeractie” 
23 oktober formulier mee  
26-10 t/m 3-11 actie! 
Uiterlijk 4 november formulier 
inleveren op school! 

 
Week 45  
“Week van het verkeer” 

 
5-11-2020 
Streetwise 
Groep 7/8 fiets mee 
 

6-11-2020 
Fietskeuring door Ten Veen 
actie verkeersspel voor de 
kinderen 
Alle leerlingen fiets mee! 

 
18-11-2020 
Fotograaf 
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Afscheid juf Sylvia 

Zo startte ik in september 2012 voor de eerste keer mijn les op 

OBS De Slinge. Liggend op onze buik maakten we een 

kennismakings-tekening in de hoop dat ik zoveel nieuwe namen 

gemakkelijker kon onthouden. 

Dat was voor mij het begin van 8 jaar teken- en schilderlessen 

aan alle groepen. 

Acht jaar lang heb ik dat met veel plezier gedaan, maar nu is de 

tijd gekomen dat ik van mijn A.O.W. ga genieten.  

Ik heb begrepen dat door de school alweer andere creatieve 

lessen zijn binnengehaald. Super, want creativiteit maakt ons 

een heel mens. We gebruiken daarmee andere delen van ons 

brein wat aanvullend werkt.  

  

 
  

Mijn vertrek kwam wat abrupt door de corona-crisis.  

Toch heb ik afscheid kunnen nemen van de kinderen, de juffen 

en de meester op de laatste schooldag. 

Verwend met gebundelde zelfgemaakte tekeningen en briefjes, 

ging ik naar huis.  

Alleen kon ik alle ouders niet meer bedanken voor het mooie 

cadeau, dat ik die avond overhandigd kreeg van het team, mede 

namens alle ouders. Een mooi aandenken deze driepoot met 

vuurschaal en kookpot, waar ik deze zomer al meerdere keren 

gebruik van heb gemaakt. Bedankt! 

Ik wens alle kinderen en hun ouders veel creatieve voortzetting. 

  

Met een kleurrijke groet, juf Sylvia 

 

 



  
  
 

 

 

 

Versiercommissie 

De versiercommissie is weer enthousiast bezig geweest op 

school. Er hangt een gezellige herfstsfeer. 

 

  
 

 

VOGELVOER ACTIE 2020 
We zijn er weer met onze vogelvoeractie! In de periode 

van maandag 26 t/m zaterdag 31 oktober mogen de 

leerlingen van OBS de Slinge vogelvoerpakketten verkopen 

aan familie, vrienden, kennissen en buren. Wanneer je een 

pakket hebt verkocht, noteer dan goed de naam en het 

adres van degene die hem koopt. Zo weet je waar je de 

pakketten kunt afleveren. Op de achterkant van deze brief 

hebben we daar een formulier voor gemaakt. Wij bieden 

een 7-delig vogelvoerpakket aan voor € 4,50 per stuk. 

  

Het verschuldigde bedrag dient gelijk bij de bestelling 

contant voldaan te worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanwezigheid directie: 

Meester Peter: elke woensdag 

Juf Astrid: Maandag t/m vrijdag 


