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Kindertoneel en kijkweek afgelast 

Helaas kunnen de kijkweek en het kindertoneel van 
groep 7-8 niet doorgaan i.v.m. de coronamaatrege-
len. We kunnen niet de 1.5 meter afstand garande-

ren voor de aanwezige volwassenen.  

schooljaar 2020-2021 

nr. 4—2 oktober 

Luizencontrole 

Op woensdag 21 oktober—na de herfstvakantie—vindt 

er wederom een luizencontrole plaats.  

Voordrachtwedstrijd 

We kregen van het ‘t Aol Volk bericht dat de voor-
drachtwedstrijd dit jaar niet door gaat. Ze hopen in 

2021 weer de volgende editie te kunnen organiseren. 

OV-nieuws 

Voor de zomervakantie is de ouderhulplijst mee naar 
huis gegaan. We hebben nog niet veel lijsten weer 
teruggekregen. Het zou fijn zijn als er nog meer ou-
ders zich aanmelden om te helpen bij de activiteiten 
van de school. Mocht u de lijst niet meer hebben, 

dan kunt u een nieuwe halen bij de leerkrachten. 

We zijn op zoek naar een ouder die het organiseren 
van het ophalen van het oud papier zou willen rege-
len. Dit betekent aanwezig zijn op de eerste zater-
dag als het oud papier wordt opgehaald. En ervoor 
zorgen dat betreffende ouders op tijd het bericht 
krijgen dat ze oud papier moeten halen. Wilt u meer 
informatie of zich aanmelden, neem dan contact op 

met de leden van de OV.  

Studiedagen 

In het bericht over de studiedagen in de vorige 
nieuwsbrief zat een slordige fout. Een oplettende ou-
der heeft dit opgemerkt, vandaar nogmaals het over-
zicht van alle resterende studiedagen van dit school-

jaar. 

 donderdagmiddag 21 januari 2021 

 maandagmiddag 15 februari 2021 

 dinsdagmiddag 9 maart 2021 

 dinsdag 6 april 2021 

 donderdag 17 juni 2021 

 donderdagmiddag 24 juni 2021 

Oud papier 

In verband met de wet op de privacy mogen we in de nieuwsbrief niet meer de namen vermelden 
van de ouders die oud papier moeten ophalen. We zullen in de mail waarin de link van de nieuws-

brief staat de namen vermelden. 

Kinderboekenweek 

Afgelopen woensdag is de kinderboekenweek van start gegaan. Alle kinderen 
werden voorgelezen door een juf; ze hadden zelf gekozen voor het boek 
waaruit werd voorgelezen. De lokalen zijn mooi versierd passend bij het   

thema En toen? In de schoolapp staan veel mooie foto’s. 

Als u in deze periode in de boekenhandel van Bruna of de Read Shop een boek koopt, kunt u de bon inleveren bij 
school. Wij kunnen dan als we veel bonnen verzamelen voor 20% van dit bedrag boeken uitzoeken voor onze 

schoolbieb. 

Herfstvakantie 

Van 12 t/m 16 oktober is het herfstvakantie. 

Bijlagen: 

 Informatie van de bibliotheek 

 Informatie van de badmintonvereniging 



Kinderboekenweek / Oktobermaand Kindermaand 
 

Activiteiten in de bibliotheek tijdens de Kinderboekenweek:  

En toen? 
De bibliotheek in Sleen en Coevorden staat tijdens de Kinderboekenweek (30 sep-

tember tot 11 oktober) in het teken van En toen? Kinderen duiken deze week de ge-

schiedenis is. Ook in de bibliotheek is daarom van alles te doen en te zien: van acti-

viteiten tot de tentoonstelling Kinderen met een ster. 

 

Knutselen in de bibliotheek 

In bibliotheek Sleen en Coevorden is een knutselmiddag met als thema: En toen? 

De kinderen gaan een kasteel knutselen, foto’s maken met het green screen en nog 

veel meer! Alle kinderen zijn van harte welkom, maar wel graag aanmelden via de 

website van de bibliotheek.  

Natuurlijk kunnen kinderen ook heel veel boeken met als thema geschiedenis lenen. 

 

Tentoonstelling Kinderen met een ster 

Vanaf 17 september tot 30 oktober staat er in de bibliotheek een deel van de ten-

toonstelling Kinderen met een ster (naar het gelijknamige boek van Martine Lette-

rie). In deze tentoonstelling staan kinderen centraal die in Kamp Westerbork heb-

ben geleefd. De bibliotheek heeft deze tentoonstelling in bruikleen van Herinne-

ringscentrum Kamp Westerbork.  

 

Kindercollegetour met Martine Letterie 

Martine Letterie heeft veel boeken geschreven over de oorlog voor leerlingen van de 

basisschool. Daarnaast kan ze prachtig vertellen over deze boeken. In de Kinder-

boekenweek komt ze speciaal naar de bibliotheken in Drenthe om aan kinderen in 

de leeftijd van 7 tot 12 jaar oud te vertellen over haar boeken die gaan over de 

Tweede Wereldoorlog. Dit kindercollege duurt ongeveer een uur. Iedereen wordt 

verzocht zich van tevoren aan te melden via de website van de bibliotheek. In ver-

band met Covid-19 is de lezing is helaas niet toegankelijk voor volwassenen. Voor 

gemeente Coevorden komt zij in Bibliotheek Coevorden op zondag 11 oktober, van 

11.30 uur tot 12.30 uur. 



                         

 

BADMINTON 

                DE SPORT VOOR IEDEREEN 

 
 

                                         Doe mee met de snelste en  

                                         coolste sport van Dalen! Elke  

                                              dinsdag in sporthal “t Grootveld in  

                                              Dalen kun je badminton spelen van 

                                              19.00 tot 20.00 uur! 

                                              Je mag drie keer gratis meedoen 

voordat je besluit lid te worden.  

Voor sportschoenen en kleding moet je zelf zorgen,  

een racket hebben wij voor je te leen! Contributie bedraagt 

€65,= per seizoen. Een seizoen 

loopt van september t/m juni. 

 

Meer informatie, 

bvdalen@hotmail.com 

www.bvdalen.webs.com 

 

mailto:bvdalen@hotmail.com
http://www.bvdalen.webs.com/

