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Stagenieuws:
Het afgelopen half jaar was meester Joeri op de dinsdag en
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Techniekproject

De afgelopen 6 weken heeft juf Quinty de gymlessen, met als
thema voetbal, op de donderdagmiddagen verzorgd. Vandaag
was alweer de laatste les. Ook juf Quinty willen wij bedanken
voor de fijne gymlessen en wij willen haar veel succes wensen
met haar volgende stageperiode.
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Voorbereiding musical in volle gang.
De voorbereidingen voor de groep 8 musical zijn in volle gang.
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Stabiele zijligging, verbandleer en eerste
hulp verlenen.
De stabiele zijligging, verbandleer en eerste hulp verlenen zijn
zomaar een aantal onderwerpen die op dinsdagochtend de
revue passeren. De leerlingen van groep 8 hebben dan EHBO-les
wat verzorgd wordt door vrijwilligers van de EHBO-vereniging
Oosterwolde. De lessen worden afgesloten met een officieel
examen.
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