
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

       Weekmail obs Hagen 22 maart 2019 

 

        Kangoeroe-rekenwedstrijd.  

 

Donderdagochtend namen 33 rekenkanjers van onze school, uit de groepen 3 tot en met 8, deel aan 

de Kangoeroerekenwedstrijd. De opdrachten waren af en toe best moeilijk, maar iedereen was zeer 

geconcentreerd bezig om het zo goed mogelijk te maken.  

 

Meteen na de wedstrijd zijn de antwoordformulieren opgestuurd.  

 

31 Maart : de antwoorden van Kangoeroe 2019 komen op de website te staan:  

www.w4kangoeroe.nl, bij wedstrijd 2019.  

22 april : De uitwerkingen van Kangoeroe 2019 komen op de website van Kangoeroe bij Wedstrijd 

2019.  

Midden mei : De uitslagen worden naar de scholen verstuurd. 
        

     

    

 

         

 

 

 

 

          

       Binnenkort….. 

 

 Vrijdag 29 maart is het schoolvoetbaltoernooi voor meisjes. 

 En vrijdag 29 maart is de tweede bosloop voor de groepen 3 t/m 8. (Denk aan goede schoe-

nen, gemakkelijke kleding.) 

 Dinsdag 2 april is de Buitenlesdag. 

 Woensdag 3 april is de grote rekendag. (groep 1 t/m groep 8) 

 Donderdag 4 april doet groep 7 mee aan het theoretisch verkeersexamen. 

 Vrijdag 5 april is het schoolvoetbaltoernooi voor jongens. 

 Vrijdag 12 april doen we mee met de Koningsspelen. 

 Maandag 15 april doet groep 7 mee aan het praktisch verkeersexamen. 

 Dinsdag 16, woensdag 17 en donderdag 18 april is de CITO toets voor groep 8. 

 Donderdag 18 april is er een Paaslunch voor alle kinderen. 

 Vrijdag 19 april zijn alle kinderen vrij, dan is er een studiedag voor het team. 

 Maandag 22 april is iedereen vrij, dan is het Tweede Paasdag. 

 Vrijdag 26 april om 14.00 uur begint de meivakantie. 



     

    Koningsspelen 2019 

 

In verband met de verschil-

lende weken meivakantie die 

er in het hele land gepland 

zijn en goede vrijdag op 19 

april, is er landelijk besloten 

om de Koningsspelen te or-

ganiseren op vrijdag 12 april.  

 

Twee studenten van het 

Graafschaafcollege, afdeling 

Sport en Bewegen, zijn al 

geruime tijd bezig om deze 
dag voor onze school voor 

te bereiden. 

 

Op deze dag zullen er weer leuke, 

actieve spelletjes worden gespeeld 

op het schoolplein, in het bos, in de 

gymzaal en in de klas. Voor de spel-

letjes op het schoolplein hebben we 

weer ouderhulp nodig. Als ouder 

begeleidt u dan een groepje kin-

deren bij de spelletjes. 

 

Komende maandag hangt er een lijst 

op de deur van de klas waarop u 

zich hiervoor kunt opgeven. U kunt voor opgave ook mailen naar info@obshagen.nl. 

 

    Schoolvoetbaltoernooi. 

  

Vrijdagmiddag 29 maart doet er een team meisjes van onze school mee met het meisjesvoetbaltoer-

nooi voor Doetinchemse scholen. 

Dit toernooi vindt plaats op de velden van vv Doetinchem op Sportpark de Bezelhorst. 

Het toernooi begint om 13.00 uur. Om half 1 fietsen de meisjes samen met een leerkracht naar het 

voetbalveld.. De voorrondes zijn van 13.00-15.30. Als ze veel winnen en doorgaan duurt het tot 

17.00 uur en volgt daarna de prijsuitreiking. 

 

De kinderen moeten daarna zelf naar huis fietsen of u kunt ze daar 

weer ophalen. 

De sportkleding wordt vrijdag op school uitgedeeld en moet na de 

wedstrijden weer ingeleverd worden, dus neem ook eigen kleding 

mee. Je mag ook zelf wat te eten en drinken meenemen voor tus-
sen de wedstrijden door. Laat kostbare zaken thuis: mo-

bieltjes, sieraden, etc. 

 

Voor de deelnemende teams is het natuurlijk belangrijk dat 

er voldoende supporters aanwezig zijn langs de lijn. Klasge-

noten en ouders zijn van harte welkom! 

mailto:info@obshagen.nl


    Bij de peuters… 

 
De bloemen, die uit de bloembollen in de 

zand-/watertafel groeien, worden steeds 

groter. Nog even en we kunnen zien, wat 

voor bloemen het zijn. 

 

 

 

 

Deze week hebben we ook buiten bloem-

bollen geplant en zaadjes gezaaid. We ho-

pen, dat we ook buiten binnenkort kunnen 
zien, dat er bloemen gaan groeien. 

 

 

 

 

 

 

We hebben van crêpepapier bolletjes gedraaid en deze op 

papieren hyacinten geplakt. Nu zijn ook onze ramen ver-

sierd met tulpen, narcissen en hyacinten. 

 

 

 

 

En eindelijk is het weer mooi weer en 

kunnen we weer buiten spelen. 


