Trefwoord.
We werken over wat we allemaal doen en waarom. Uit de bijbel vertellen we het verhaal van
Simson. Er is een ding wat niemand bij hem mag doen: zijn haren knippen. Dan verliest hij zijn
kracht. Ook werken we over goed en verkeerd handelen. Wat mag je wel en niet doen?
Belangrijke data:
De kinderen zijn donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei vrij in verband met Hemelvaartsdag.
Vervangingsproblematiek.
Zoals u allemaal heeft gemerkt is het steeds ingewikkelder om invallers te vinden. We merken aan
alle kanten dat we het niet redden met in deze tijd van schaarste. We hadden steeds weinig ziekte,
maar dat verandert nu we steeds vaker een groep van een collega erbij moeten nemen. We
vernemen nu steeds vaker het lerarentekort in onze groepen. Ook u als ouder merkt dat doordat er
een groep naar huis moet en we helaas moeten melden dat we geen inval hebben. Het lukt ons nog
steeds om de eerste dag op te vangen. Maar ik ben bang dat dit steeds moeilijker zal worden.
We hopen dat u begrip hebt voor onze gezamenlijke uitdaging en we zullen ons best blijven doen om
de groepen zo goed mogelijk te bemensen.
Groep 7/8 Rosenstein
Meester Ardi heeft een andere baan gevonden, wij zijn blij dat we een oplossing hebben gevonden
voor groep 7/8 aan de Rosensteinlaan. Meester Benny Nieborg zal daar naast juf Paulien les gaan
geven. Ook zal hij nog wel ingezet worden in andere groepen maar hoe dat er precies uit gaat zien is
nog niet helemaal duidelijk. We heten Benny van harte welkom op school.
Groep 2/3
Na de meivakantie gaande kinderen van groep 2 aan de Rosensteinlaan op twee middagen werken
met groep 3. Zo kunnen de kinderen alvast aan elkaar wennen en kunnen we de overgang van groep
2 naar groep 3 misschien een beetje makkelijker maken.

Wij
Als school werken we intensief samen met o.a. het WIJ-team om zoveel mogelijk aan te
kunnen sluiten bij opvoedingsvragen van ouders. Mede vanuit dit oogpunt zal Marije Den
Daas (ondersteuner Jeugd en Gezin Wijteam Korrewegwijk) elke woensdagochtend bij
aanvang van de schooldag aanwezig zijn op school. U kunt bij haar terecht als u vragen hebt
rondom de opvoeding van uw kind.

Oosterpark heeft de Fair Play gewonnen.
Indische Buurt & De Hoogte wederom winnaar FC Groningen Buurtbattle.
Woensdag 1 mei was de grote finale van de FC Groningen Buurtbattle. Vanuit onze wijk is er
wekelijks getraind o.l.v. Bslim Buurtsportcoach Carina in De Hoogte met een grote groep kinderen.
Uiteindelijk zijn hiervan 6 geselecteerd voor de finaledag.
Woensdag 1 mei hebben deze jongens het fantastisch gedaan! Er werden 5 wedstrijden gespeeld
tegen verschillende wijken en er iets niets verloren. De finale was tegen ‘Zuid’. Na een spannende
wedstrijd was de eindstand 0-0. Daarom werden er penalty’s geschoten en heeft onze wijk
gewonnen! Wat was het spannend.
Zondag 12 mei gaan we als prijs naar de wedstrijd kijken van FC Groningen

Avondvierdaagse
Van 20 – 24 mei lopen een heleboel kinderen mee in de Avondvierdaagse
Het is het alweer de 75e avondvierdaagse in Groningen. Extra feestelijk dit jaar. Een aantal zaken zijn
anders dan andere jaren:
1. De eerste twee dagen opstellen op de 400 meter baan vanuit Kardinge. Dus we vertrekken niet
vanaf de parkeerplaats.
2. Voor aanvang van de start, vanaf 16.45 uur is er op beide avonden een 75 minuten durend
funfestival op het middenterrein van de 400 meterbaan met diverse activiteiten waaronder:
sportclinics, spelletjes, een warming up etc. Daarnaast is er een podium met dj en zal mascotte
Sporty iedereen verwelkomen.
De laatste twee dagen starten we zoals vorige jaren vanaf de Gorechtkade nabij Speeltuin F.E.O.

Monumentale sculptuur voor nieuwe stadsbuurt De Velden
Op zaterdag 25 mei wordt een groot kunstwerk van Elisabet Stienstra (Gasselternijveen, 1967) in de
wijk onthuld. Het gaat om een acht meter hoge sculptuur, De Figuurtoren, die bij de nieuwe vijver aan
de rand van de bebouwing van De Velden komt te staan. Het werk bestaat uit een opeenstapeling van
mensfiguren. Naar boven toe worden deze steeds kleiner. Met twee halve cirkels en blokken creëert
de kunstenaar een zit- en speelplek aan de voet van de sculptuur

In haar kunstwerk verwerkt Elisabet Stienstra de geschiedenis van dit deel van de Oosterpark-wijk.
Niet voor niets bestaat het uit elf op elkaar gestapelde mensfiguren: het is een verwijzing naar de
architectuur en stedenbouw van J.P. Berlage, de stedenbouwkundige die de structuur ontwierp van de
Oosterparkwijk. Berlage nam het getal elf vaak als basis. Elf staat, net als de bal in het kunstwerk, ook
symbool voor de voetbalgeschiedenis; een link met het oude FC Groningen stadion dat op de plek van
De Velden stond. Ook het materiaal is een verwijzing: Stienstra vervaardigt het kunstwerk uit
lichtgrijs graniet. Deze steensoort was favoriet bij beeldhouwers in de tijd van het ontstaan van de
Oosterparkwijk. De stenen waarmee de cirkels onder het beeld worden opgebouwd, zijn een
verwijzing naar de Amsterdamse School, een bouwstijl die in de eerste decennia van de twintigste
eeuw vaak werd toegepast in wijken zoals de Oosterparkwijk.
De Kindertuin van festival Terug naar het begin
Terug naar het begin is een muziek-, theater-, literatuur- en beeldend kunstfestival dat plaatsvindt in
de oude kerken van Appingedam en omliggende wierdedorpjes.
Dit jaar hebben we voor het eerst "De Kindertuin" in de Proeftuin in Appingedam (het festivalhart):
een gezinsprogramma verzorgd door Studio Tape. In de Nicolaikerk is de ontroerende
theatervoorstelling Ik zie, ik zie wat jij ziet - over een klein meisje dat op zoek is naar antwoorden op
grote vragen. In de Kindertuin zijn er verdiepende activiteiten met Meneer Mol, Shakuntale de kat en
Moes de Mus: personages uit de voorstelling.
We willen heel graag dat zoveel mogelijk gezinnen weten van dit programma en natuurlijk dat heel
veel kinderen langskomen tijdens het festival.
Meer informatie over het kinderprogramma is te vinden op: http://www.terugnaarhetbegin.nl/de-kind

Vakantielezen
E-books voor het hele gezin met de VakantieBieb.
Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen. Dat is een geweldige
ontwikkeling, want doorlezen in de zomer voorkomt een terugval van het AVI-niveau. De
VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen tijdens de zomervakantie en biedt een brede selectie
van maar liefst 50 e-books voor het hele gezin. De VakantieBieb-app is een zomercadeautje van de
Bibliotheek en gratis te downloaden in de App Store en Google Play Store. U hoeft hiervoor geen lid
te zijn van de bibliotheek. De VakantieBieb opent op 1 juni. Vanaf 1 juli zijn ook de boeken voor
volwassenen beschikbaar. De VakantieBieb is geopend tot en met 31 augustus.
Kaartverkoop De Wijk De Wereld

Bestel nu alvast je kaarten voor De Wijk De Wereld! Vorig jaar was De Wijk De Wereld volledig
uitverkocht, dus wil je erbij zijn, koop dan nu alvast je kaarten! Bewoners van de Korrewegwijk en De
Hoogte krijgen korting en betalen slechts € 10 (op 14 en 15 juni) of € 7,50 (try-out op 13 juni).
Mensen met een Stadjerspas betalen € 5. Ga tijdens De Wijk De Wereld mee op reis door de hele
Stadsschouwburg, dat omgebouwd is tot het decor van de verhalen uit de wijk. Van de orkestbak tot
de foyer, van de kleedkamers tot het grote podium: overal ontmoet je je buren en mede-stadjers en
maak je bijzondere verhalen mee uit de wijk. Meer info: dewijkdewereld
Schoolreizen
Ook dit jaar gaan alle groepen weer op schoolreis:
Groep 1 en 2 gaan op 1 juli naar speelparadijs Santjesfertier in Veenwouden.
Groep 3,4 en 5 gaan op 5 juli naar attractiepark Duinenzathe in Appelscha. (groep 5 van de
Rosensteinlaan)
Groep 6 en 5/6 van de Celebesstraat gaan op 4 juli naar Schiermonnikoog.
Groep 7 en 8 gaan op kamp van 3 tot en met 5 juli naar De Hullen in Roden
U krijgt nog meer informatie over de vertrek en aankomsttijden van de leerkrachten van uw kind.
Margedagen, kinderen groep 1 t/m 8 vrij:
11 juni 2019

17 juni 2019

12 juli 2019

Vakantierooster 2018 – 2019 voor ouders en kinderen
Zomervakantie

13 juli tot en met 25 augustus 2019

Vrije dagen:
31 mei

Dag na Hemelvaart

10 juni

Tweede Pinksterdag

