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Project WATER , groep 5/6
De afgelopen week zijn we druk bezig geweest met het OGO-project over water. In het kader
daarvan zijn we 2 middagen naar buiten geweest om te kijken naar water en alles wat daarmee
samenhangt.
Eerst zijn we bij de molen langs de Heimanswetering geweest
en hebben we gekeken naar de functie van deze molen.
De achterliggende polder ligt wel een paar meter lager dan de
Heimanswetering en de molen zorgt ervoor dat overtollig water
uit de polder naar de wetering wordt gepompt.
De kinderen hebben de molen heel mooi geschilderd en de
resultaten daarvan zijn te zien in de aula.
Daarnaast zijn we ook naar de Wijde Aa geweest. De meeste
kinderen kennen de Wijde Aa als zwemplek in de zomer,
maar ook de Wijde Aa heeft een belangrijke functie.
Hij staat namelijk direct in verbinding met de Heimanswetering
en Braassemermeer en vormt daarmee een belangrijke
afwateringsmogelijkheid in tijden van overvloedige neerslag.
Op dit moment zijn de kinderen muurkranten aan het maken, waar ze antwoord proberen te vinden op
vele vragen die door de kinderen zelf zijn bedacht.
Vrijdag 27 maart
Voor de juffen en meesters: fijne studiedag.
Voor alle kinderen: fijne vrije dag

Het echte handbal van de jeugd: competitie en nieuwe trainingstijden.
Competitie
Ja, het is zover! We gaan met de jeugd van MMO handbal met ons D-team in de competitie meedoen!
De jongens en meisjes staan te trappelen om wedstrijden te gaan spelen. Hoe zal het gaan, hoe
zouden de tegenstanders zijn? De eerste wedstrijd is op 29 maart om 10.00 uur op sportpark MMO in
Hoogmade. Leuk als er veel schoolgenoten komen aanmoedigen!
Training buitenseizoen
Doordat we wedstrijden gaan spelen, gaan we ook op een ander moment trainen. Vanaf 24 maart is op

dinsdag van 18.00-19.00 uur training op sportpark MMO. Iedereen is welkom om een keer mee te
trainen. Misschien vind je het zo leuk dat je zelfs een wedstrijd mee wilt doen. Op dit moment
varieert de leeftijd van 4-12 jaar. Bij nog twee nieuwe leden kunnen we ook met de jongste jeugd aan
wedstrijden of toernooien gaan denken.
Nationale Sportweek
Op 21 april organiseert MMO handbal een klein jeugdtoernooi, van 18.00 – 19.00 uur op het Sportpark
van MMO in Hoogmade. In teams van minstens 4 kinderen worden er korte wedstrijden gespeeld.
Geef je nu alvast op via handbal@mmo-hoogmade.nl !
Spelfeesten
De jongste jeugd is ook welkom om 25 april mee te gaan naar een spelfeest. Het afgelopen spelfeest
bij Foreholte was weer een succes! 4 kinderen hebben genoten van de spelletjes en vragen zich al af
wanneer ze weer mogen.
Paula en Mieke
Jeugdtrainers MMO handbal

Belangrijke data voor de komende tijd
27 maart
Studiedag SOPORA, alle leerlingen vrij
2 april
Afsluiting projectweken
3 april
Goede vrijdag, alle leerlingen vrij
6 april
Tweede paasdag, alle leerlingen vrij
10 april
Juf Odette werkt i.p.v. juf Eva
13 april
Extra luizencontrole
10 en 11 juni
Juf Eva werkt voor juf Odette

