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Schoolreizen en schoolkamp 

Alle schoolreizen en het schoolkamp zijn weer achter de rug. Het weer was 

natuurlijk fantastisch! En wat hebben de kinderen een plezier gehad (en de 

leerkrachten ook hoor…….).  

In de schoolapp staan heel veel leuke foto’s. 

Oud papier 

In juli zullen er weer containers op de parkeerplaats van de sporthal staan voor het oud papier. 

We willen u vragen om daar het oud papier naar toe te brengen. Het zijn gesloten containers, 

dus de dozen kunnen er niet ingegooid worden. De vaders die deze maand ingepland stonden, 

hoeven niet te helpen. De containers zijn geopend op zaterdag van 8.00 tot 16.30 uur. 

Verkeersexamen 

Op maandag 21 juni zullen de leerlingen van groep 7-8 meedoen met het praktische 

verkeersexamen. Al eerder dit schooljaar hebben ze het theoretische examen gedaan. 

Juf Ilona heeft alle kinderen de route mee naar huis gegeven, zodat er eventueel     

geoefend kan worden. Zorg ook dat jullie fietsen in orde zijn! 

Uiteraard houden de vrijwilligers van VVN zich aan alle corona-regels. Zij zijn aanwezig 
bij de start en zullen op diverse plaatsen langs de route alles in de gaten houden. En 

natuurlijk kijken of de leerlingen zich goed houden aan de verkeersregels. Succes! 

Studiemiddag 

Op donderdagmiddag 24 juni zijn alle kinderen om 12.00 uur vrij. De 

juffen en meester vullen dan de middag met o.a. de planning maken 

voor volgend schooljaar. 

Juf Rianne gaat met verlof 

Vandaag is het voorlopig de laatste dag dat juf Rianne les heeft gegeven. Volgens de corona-

richtlijnen mag een leerkracht die 28 weken zwanger is, niet meer in nauw contact komen 

met kinderen. Vandaar dat haar verlof eerder begint dan gebruikelijk.  

We wensen haar heel veel rust toe en natuurlijk een super bevalling. We kunnen niet wachten 

om de nieuwe spruit te zien, maar we moeten dus nog even geduld hebben.  

Dit verlof betekent een aantal verschuivingen van leerkrachten.  

Juf Annemarie gaat deze laatste weken op donderdag en vrijdag lesgeven aan groep 3. In groep 4 zullen afwisse-

lend juf Dorien en juf Juliëtte aanwezig zijn.  

In groep 1-2 zal juf Dorien de donderdag– en vrijdagochtend les geven. Juf Dorien is hiervoor beschikbaar omdat 

meester Werner weer bijna volledig zal lesgeven in groep 5-6. 

Bijlagen 

 Informatie gymvereniging 

 Informatie sportcoaches Gezond 

Coevorden 



Zit dansen jou ook in het bloed?  
 

Zaterdag 11 september 2021 start een nieuwe workshop dansen van 8 lessen in 
de Dojo bij de sporthal in Sleen. 

(In het voorjaar kon deze niet doorgaan vanwege de Pandemie) 

 

Er worden verschillende dansen aangeboden zoals Hip Hop, Streetdance, Ballet, Modern, Jazz afhankelijk van de 
leeftijdsgroep. 

 

Eva Marisela Fissering de Vries, aangenomen als dansdocent in Sleen, gaat deze workshop verzorgen. 

 

Helaas vallen tieners en volwassenen nog even buiten de boot. Maar hopelijk kunnen we hier in de toekomst ook 
mee gaan starten. 

 

Leeftijdgroepen kinderen: 5 t/m 7 jaar start 9.30 - 10.30 uur en 8 t/m 12 jaar (start 10.45 -11.45 uur en van 12.00 
uur – 13.00 uur (afhankelijk van het aantal opgaves). 

 

De groepsgrootte is 8 kinderen, opgave vòòr 21 augustus. 

 

Kan je nu net zoals Eva niet wachten om te beginnen? Hieronder vind je de contact gegevens en kun je je direct 
inschrijven! 

Mail naar: gvsleen@hotmail.com of bel met Ans Hegen: 0612953621 voor het inschrijfformulier. 

 

 

 

 

Zelf is Eva begonnen met dansen toen ze 4 jaar oud was. Begonnen bij toen nog CQ en leerde daar: met muziek 
op schoot, jazzballet, klassiek ballet en later hip-hop. Later heeft ze er voor gekozen om nog meer dansstijlen te 
gaan volgen zoals modern ( jazz), streetdance, afro-dance, Zumba en Latin. 

Ze is geboren in Bogota (Colombia) en woonachtig in Noord-Sleen. Vorig jaar is ze afgestudeerd als Stewardess 
en studeert nu Hotel- en eventmanagement aan de hogeschool TIO in Amsterdam.  

 

 

 De workshop wordt gegeven onder de paraplu van Gymvereniging Sleen. 
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Fietstocht voor kinderen op zaterdagmiddag 3 juli 2021.                                      

 

Startplaats: Sporthal Sleen. 

Starttijd: vanaf 13.00 uur. 

Kinderen (tot 12 jaar) betalen € 3,-. Kinderen onder de 4 jaar mogen gratis meedoen.  

 

Voor kinderen (onder begeleiding van een volwassene) is een tocht uitgezet van 10 km. 

Op de route kan een rebus opgelost worden.  

De Gymvereniging werkt met tijdsblokken (Coronaproof). 

Geïnteresseerden kunnen zich opgeven vòòr 26 juni bij gvsleen@hotmail.com of telefo-
nisch: 06-12953621. Er wordt een vertrektijd afgesproken. 

 

Naam:………………………………………………………………………… 

 

Mail:…………………………………………………………………………… 

 

Telefoon:……………………………………………………………………. 

 

Aantal deelnemers per groepje:…………………………………. 

 

Inschrijfformulieren kunnen digitaal verstuurd naar bovenstaand mailadres of ingeleverd 
bij:  

Ans Hegen, Menso Altingstraat 9, Sleen 

Kirsten Klasen, De Flinten 18, Sleen 

 

Hierbij geef Ik toestemming voor het maken van foto’s. 
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