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DE BOERHOORN       april 2019 
 
Kopij voor het mei nummer graag vóór 28 april naar: info@exloovooruit.nl 
Het mei boekje zal rond 8 mei in de bus liggen. S.v.p. hiermee rekening houden bij 
aanlevering van kopij. 
 
INHOUD 
Blz.   5 Voorwoord / Donatiemeter / Agenda 
Blz.    7 Dorpshuisnieuws  
Blz.  10 Haontie op een stokkie 
Blz.  12 Schoolfeest 
Blz.  14 OSR nieuws / 4 mei herdenking 
Blz.  16 Drentse Wandel 4-daagse 
Blz.  17 Milou Machiels 
Blz.  19 Lammetjesdag 
Blz.  21 Nieuws van de Zweng 
Blz.  25 Gedicht: April 
 
De Boerhoorn wordt samengesteld door Stichting Exloo Vooruit, verschijnt 12 x per jaar 
en wordt huis aan huis verspreid in Exloo. 
 
Bestuur Stichting Exloo Vooruit: 
M. Sluijmer (voorzitter) 
A. Middeljans (secretaris) 
H. Gelijk (penningmeester / redactie Boerhoorn) 0591 548429 
 
Bank: NL82RABO0348054173 t.n.v. Stichting Exloo Vooruit te Exloo 
E-mail:  info@exloovooruit.nl 
 
Correspondentie adres:  
A. Middeljans – Boslaan 2 – 7875 AR Exloo 
Telefoon: 0591 549745 
 
 
 
 
 

 

 Advertentietarieven Boerhoorn: 

• Incidentele advertentie:   € 25,-  per hele pagina 

• Maandelijkse advertentie: € 100,- per jaar voor 1/3 pagina 

• Maandelijkse advertentie:  € 175,- per jaar voor 1/2 pagina 

• Maandelijkse advertentie:  € 325,- per jaar voor 1 hele pagina 

mailto:exloovooruit@hotmail.com
mailto:exloovooruit@hotmail.com
mailto:info@exloovooruit.nl
mailto:info@exloovooruit.nl


www.exloovooruit.nl  4 
 



www.exloovooruit.nl  5 
 

Voorwoord 
 
Het voorjaar is begonnen, de zomertijd is ingegaan.  

We hebben een maand april met een aantal activiteiten.  

Knutselen voor de jeugd, Palmpasen en eieren zoeken, het Paasvuur en 
Lammetjesdag bij de Schaapskudde.  

Verder festiviteiten rondom Koningsdag en het laatste nieuws over het 
schoolfeest natuurlijk. 

Veel leesplezier,  

namens de redactie, 

Hendrik Gelijk 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Denkt u aan de donatie Stichting Exloo Vooruit voor 2019?  

(zie formulier voor automatische SEPA incasso elders in dit blad) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Donatiemeter: 

JAAR AANTAL DONATEURS BEDRAG 

2016 187 €  1195.00 

2017 172 €  1136.50 

2018 163 €  1067.50 

2019   25 €    204.50 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
AGENDA APRIL EN MEI 2019: 

Wanneer Wat Waar 

10 april Paas-knutselmiddag 14:30 Dorpshuis 

11 april Eieractie HOC 17:00 huis-aan-huis 

12 april Orchideeënhoeve 09:30 vertrek 

12 april Klaverjassen 20:00 Dorpshuis 

14 april Haontie op een stokkie 10:30 vertrek Dorpshuis 

21 april Paasvuur 19:30 Buinerweg 

28 april Lammetjesdag bij de schaapskooi 12:00–16:00 schaapskooi 

  4 mei Dodenherdenking 20:00 monument bos 

15 mei Lente/zomer knutselen 14:30 Dorpshuis 
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Machtiging doorlopende SEPA incasso 

 
 

Naam incassant:    Stichting Exloo Vooruit 
Adres incassant:     Boslaan 2  
Postcode/Woonplaats incassant:  7875 AR Exloo 
Land incassant:    Nederland 

Incassant id:    NL14ZZZ410180180000 

Kenmerk machtiging:   Donatie SEV 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan: 

• Stichting Exloo Vooruit om doorlopend (1x per jaar) incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om 
een bedrag van € _____  van uw rekening af te schrijven en 

• uw bank om doorlopend (1x per jaar) een bedrag van € _____  van uw rekening af te schrijven 
overeenkomstig de opdracht van Stichting Exloo Vooruit 

 

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht 
weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

 
Algemene contract informatie: 

Naam  
 

Adres  
 

Postcode en 
Woonplaats 

 
 

Telefoonnummer  
 

E-mail   
 

Bank-/ Gironummer 
 

 

 
 
Ondertekening 
 

Datum:  
 

 
 
Handtekening:                                
______________________________________________ 
 
 
Dit fomulier uitknippen, ondertekenen en opsturen naar Stichting Exloo Vooruit. 
 
Stichting Exloo Vooruit Telefoon: 0591-549745 Rekeningnummer:  

Boslaan 2 e-mail: info@exloovooruit.nl NL82RABO0348054173 

7875 AR Exloo Internet: www.exloovooruit.nl KvK nr. : 41018018 
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DORPSHUISNIEUWS 
 
2e HANDS-WARENMARKT DORPSHUIS 
Het dorpshuis organiseert op 30 mei (Hemelvaartsdag) weer een 
goederenmarkt waarvan de baten ten gunste komen van ons dorpshuis. De 
huidige organisatie sluit niet uit dat dit de laatste editie is. Dat is heel jammer, 
maar daaraan liggen twee oorzaken ten grondslag: 
1e: Het aanbod van goederen stellen wij zeer op prijs, echter wij constateren 
dat er ook aanbod is van goederen die rechtstreeks thuishoren op het 
afvalbrengpunt. Onze vrijwilligers zijn daar niet voor bedoeld. Dat er goederen 
overblijven is vanzelfsprekend, echter niet dat wij vele aanhangers vol afval 
wegbrengen (2017 was dat 2.100 kg en 2018 was dat ruim 2.500 kg).  Deze 
onnodige kosten willen wij niet langer voor rekening van ons dorpshuis nemen. 
Aan de ene kant geld ontvangen en ook direct weer uitgeven aan onnodige 
kosten kan niet de bedoeling zijn. 
2e: De vaste kern van de organisatie is te smal. Er zijn te weinig “handjes” voor 
de opbouw op dinsdag en woensdag. Ook de opruimwerkzaamheden na 
afloop van de markt en op de vrijdag ondervinden te weinig steun.  
Beide onderwerpen kunnen we als bewoners van Exloo wat aan doen. Breng 
alleen verkoopbare goederen naar het dorpshuis. Hoewel daarvoor niet direct 
een definitie is te geven zou de norm kunnen zijn: Zou ik dit zelf gaan kopen 
op een markt. Kapotte goederen/gescheurd servies/ beschadigde bloempotten 
enz enz. leveren het dorpshuis niets op en kosten alleen maar geld. Ook de 
personele ondersteuning kunnen we samen invullen. Er is zeker een moment 
(ochtend/middag of avond) dat je enkele uurtjes zou kunnen helpen. Geef je 
dan op, zodat het voor ons allen een stukje eenvoudiger wordt. 
Samen zijn we sterk: Inrichten van de benodigde infrastructuur voor de markt 
op dinsdag 28 mei. Woensdag 29 mei inbreng van de marktwaardige 
goederen en inrichten van de markt. Donderdag de gezellige markt en hopelijk 
blijft er weer een leuk bedrag over om te besteden aan ons mooie dorpshuis. 

 

Nieuws van de Activiteitencommissie: 

Op 12 april is alweer de laatste klaverjasavond dit seizoen. In oktober gaat het 
nieuwe seizoen weer van start. De klaverjasavonden vinden eens in de twee 
weken plaats. Tijdens deze avonden wordt het biljart ook regelmatig gebruikt. 
De dartborden mogen dan natuurlijk ook gebruikt worden, kom gewoon even 
langs. Ook als je zin hebt om een ander kaartspel te spelen ben je van harte 
welkom. 
De agenda van de Activiteitencommissie: 
Op 10 april 2019 Palmpasenstok/paas-knutselen 
Op 21 april 2019 Paasvuur 
Op 15 mei 2019 Lente/zomer knutselen 
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KOM JE OOK  

WEER KNUTSELEN?                                             
Kom gezellig meedoen op 
woensdag 10 april, van  
14.30 tot 15.30 uur, in het 
Dorpshuis van Exloo.  

 
 

 

Thema: Pasen/Voorjaar 
 

Als je een palmpasenstok/frame hebt kun je die komen versieren, 
maar je mag ook een paas/voorjaars knutsel maken! 
Het is van 14.30 tot 15.30 uur en kost € 2,50 per persoon. Je krijgt 
natuurlijk ook drinken met iets lekkers.  
 
Zit je op de basisschool en wil je meedoen? Geef je dan snel op via 
info@dorpshuisexloo.nl of meld je aan bij Muriel Hofstede:  
06-43961744. 
 
 

 

 

Volgende datum voor knutselen: 
 

     15 mei 2019:   Lente/zomer knutselen 
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“Haontie op een Stokkie” 
 

Op zondag 14 april organiseert Dorpsbelangen het traditionele “Haontie op 
een Stokkie” in Exloo. De kinderen uit Exloo worden uitgenodigd om een 
“Haontie op een Stokkie “ mooi te versieren. We hopen dat er vele kinderen 
samen met de Paashaas meelopen in de optocht vanaf het Dorpshuis naar het 
Rond Bargie om daar samen eieren te zoeken. 
Het programma:  
Tot 10.30 uur verzamelen bij het Dorpshuis aan de Hoofdstraat 58A Exloo. 
10.30 uur vertrek van de optocht naar het hol van de Paashaas. 
Kinderen mogen eieren zoeken. 
Uitreiking van de cadeautjes. 
Koffie voor de volwassenen. 
Chocolaatjes voor de kinderen. 
12.00 uur terug bij het Dorpshuis.  
Ieder kind met een versierde “Haontie op een Stokkie “ mag meedoen. Het 
Haontie mag op allerlei manieren worden versierd. 
 

 

(Advertentie) 
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GENIETEN  IN  ONZE  HERBERG 
 

 

* overnachten va. € 65,00 p.n.  2 pers. kamer incl. ontbijt 

 
* koffie of thee met huisgemaakt gebak 
 
* heerlijk lunchen 
 
* bijzonder dineren  tussen 17.00 en 18.30 u. Graag reserveren 
 
* English tea-en  incl. Devon clotted cream en homemade scones 
 
* mogelijkheid voor diverse buffetsoorten 
 
* Drentse koffietafels voor groepen tot max. 30 personen 

 
* een drankje ( frisdrank en alcoholisch ) met happerij 
 
* terras en tuin  
 

Van harte welkom, André en Roelof 

Hoofdstraat 96, 7875 AE Exloo. 
www.herbergdeboschrand.nl / 0591-853 330 

http://www.herbergdeboschrand.nl/
http://www.herbergdeboschrand.nl/
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Schoolfeest Exloo - Pinksterweekend 7 – 10 juni 

Buurten en straten zijn inmiddels enthousiast aan de gang, plannen worden 
gesmeed, de eerste inkopen gedaan en her en der wordt er al geklust aan versiering 
en wagens.... Fantastisch dat iedereen zo enthousiast is! 

De verschillende commissies zijn druk in de weer met plannen, bestellingen en 
reserveringen maken, inkopen, vrijwilligers worden gevraagd, maar melden zichzelf 
ook al aan. Vooral blijven doen, we zijn er blij mee! 

De onderhandelingen met de muziekband die op vrijdagavond de tent op z'n kop 
gaat zetten zijn bijna afgerond, binnenkort kunnen we de aankondiging doen. 

De school is bezig met de voorbereidingen van de school activiteiten, ook daarover 
binnenkort meer! 

Hou onze website en Facebook pagina in de gaten, zodra er nieuws is kun je het 
daar als eerste lezen. En uiteraard komt in de volgende editie van de Boerhoorn alle 
informatie die dan bekend is. 

Eerste Pinksterdag staat in het teken van de DExselse Doe en Denk Dag: 
De gehele dag zijn er leuke, bijzondere en goet-voute activiteiten, waarbij soms 
sportiviteit en lenigheid nodig is of logisch nadenken en kennis of creativiteit en 
snelheid en slimheid…… Voor alle inwoners van jong tot oud is er een mogelijkheid 
om mee te doe om zo punten voor een straat of buurt te verdienen. Zo staan er een 
Vroege Vogels Wandeling, het Exloër Ommetje, een gezamenlijke brunch en de Doe 
en Denk Quiz met leuke uitdagingen op het programma. En uiteraard sluiten we 
weer af met het traditionele touwtrekken. Ook hier geldt dat   
de precieze invulling nog niet definitief is en er binnenkort 
meer informatie volgt. 

 

Kortom, Exloo is volop in beweging voor het komende 
Schoolfeest! 
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Nieuws van de volleybalclub OSR 

Even wat nieuws van de volleyballers: Het seizoen is bijna weer ten einde, als 

jullie dit lezen is er waarschijnlijk nog 1 ronde te gaan, 6 april spelen we de 

laatste ronde thuis,de wedstrijden zijn dan van 12.30 tot 21.00 uur ,13 april 

is einde competitie. Zoals we er nu voorstaan gaat D1 promotiewedstrijden 

spelen voor een plaats in een hogere klasse, een klasse die de 3e divisie heet 

en dan is dat het hoogste niveau tot nu toe in het bestaan van de club. Ook de 

ander competitieteams doen het goed op hun niveau. De maanden april en 

mei zijn ook die maanden waarin je als aspirant lid gratis mee mag trainen om 

te kijken of volleybal ook (weer) je favoriete sport kan worden. We trainen en 

spelen in de sportzaal van Exloo. Aanmelden is wel verplicht via 

info@volleybalOSR.nl. Op de site van de club kun je de trainingstijden vinden.  

De andere activiteit waar OSR zich mee bezighoudt is het ophalen van oude 

metalen als onderdeel van de inkomsten om de contributie laag te houden . De 

dorpen veranderen doorlopend van inwoners, die om wat voor redenen dit 

soort activiteiten niet mee krijgen. Een voordeel voor beide partijen: U hoeft 

als inwoner de stortkosten van de metalen niet te betalen en wij als club 

hebben daar weer voordeel van als u het aan ons schenkt. In de maand juni 

hebben we altijd de grote ophaaldag, maar in de rest van het jaar bel je 

gewoon de oud ijzerlijn 549515 en je regelt een breng- of ophaalmoment. 

Alvast bedankt, volleybalver. OSR 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
4 Mei Herdenking Exloo 
Op 11 januari 1944 stortte in de Staatsbossen bij Exloo een Amerikaanse B-24 
bommenwerper neer. Op de plaats waar het vliegtuig neerstortte en de 
bemanning omkwam, werd in 1990 een monument onthuld.  
Er wordt er een stille tocht gehouden vanaf het gemeentehuis naar het 
monument in het bos. De stoet vertrekt tussen 19.30 en 19.40 uur. De 
gemeente Borger-Odoorn wordt vertegenwoordigd door de raadsleden de heer 
N. Wind en mevrouw A. de Groot.  
Na de herdenkingsplechtigheid worden het Amerikaanse en Nederlandse 
volkslied ten gehore gebracht. Aansluitend houdt raadslid Wind een korte 
toespraak en dragen enkele schoolkinderen een gedicht voor. Raadslid De 
Groot en een leerling van de obs De Zweng leggen gezamenlijk een krans 
namens de gemeente. Vertegenwoordigers van de Stichting Exloo Vooruit 
leggen vervolgens samen met leerlingen van de basisschool kransen namens 
de Amerikaanse familieleden en de bevolking van Exloo. Hierna kunnen er 
door de aanwezigen bloemen worden gelegd.  
Ter afsluiting is er koraalmuziek.  
 
 

mailto:info@volleybalOSR.nl
mailto:info@volleybalOSR.nl
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Wandelen en politiek?         
 
En dan opeens zie je bij het verkiezingsdebat op RTV Drenthe een politicus 
die graag een grote wandelvierdaagse zou zien in Drenthe. Beste man, die zijn 
er al, o.a. in Odoorn. En wij willen best groter worden, maar daar zijn wel 
mensen voor nodig! 
 
Dus bij deze een oproep aan alle mensen uit Odoorn en omgeving: meld u aan 
als vrijwilliger bij de Drentse Wandel 4-daagse, al is het maar voor een paar 
uurtjes en misschien maar 1 dag! Wij komen altijd handen tekort bij het 
inschrijven, het stempelen, het regelen van het verkeer, het inzetten van extra 
waterposten bij mooi weer, het maken van foto’s etc. Er is vast iets dat u goed 
kunt en waar u ons mee zou kunnen en willen helpen. 
 
De Drentse Wandel 4-Daagse wordt dit jaar voor de 31e keer gehouden, van 
woensdagavond 29 mei t/m zondag 2 juni (het weekend van Hemelvaart). Er 
wordt gestart vanuit gebouw ’t Klankholt aan de Hammeersweg in Odoorn. 
 
Wandelt u liever gewoon mee, dan kunt u zich al inschrijven op onze website 
www.dw4d.nl/inschrijven. U kunt kiezen voor afstanden van 10, 15, 20, 30 en 
40 km. Of voor een Kennedymars van 80 km, die start op de woensdagavond 
voor Hemelvaartsdag. 
 
Inschrijven kan t/m 30 april op de website en daarna dagelijks bij de start in ‘t 
Klankholt. Op deze website vindt u alle ook alle informatie over de Drentse 
Wandel 4-daagse. Op onze facebookpagina “DW4D Odoorn” en op twitter 
plaatsen wij regelmatig berichten. Bij vragen of als u zich wilt melden als 
vrijwilliger kunt u contact opnemen via email info@dw4d.nl of telefoon: 0591-
512345. 
 
De hiervoor genoemde politicus is er ook klaar voor: hij heeft beloofd de 
Drentse Wandel 4-daagse officieel te komen openen en minimaal 1 dag mee 

te lopen. 😊 
    

http://www.dw4d.nl/inschrijven
http://www.dw4d.nl/inschrijven
mailto:info@dw4d.nl
mailto:info@dw4d.nl
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Milou Machiels steunt Linda Foundation 
 

Milou Machiels (18) studeert voor Interieuradviseur en werkt bij Schippers 
Woonwereld in Emmen. Op 19 april staat ze in de finale van Miss Beauty of 
Drenthe. Het goede doel van dit jaar is de Linda Foundation, die opkomt voor 
de kinderen in Nederland die in armoede leven. Hierbij moet gedacht worden 
aan kinderen in gezinnen waar geen geld is voor sinterklaascadeautjes of een 
traktatie op school als het kind jarig is. Milou Machiels zet zich in voor het 
goede doel. Bij Schippers Woonwereld staat een donatiebox voor giften. Ook 
kan er geld gedoneerd worden via de link: 
https://www.actievoorlindafoundation.nl/actie/milou-machiels.  

Er wordt een flessenactie gehouden in 
samenwerking met OBS De Zweng. De kin-
deren gaan flessen inzamelen. Al het geld gaat 
naar de kinderen toe en het geld blijft in de pro-
vincie Drenthe zelf. Wie Milou en haar goede 
doel wil steunen kan een SMS sturen naar 3010 
met de tekst ‘Poll Drenthe Milou’ (1,10 euro per 
SMS). 
 
 Fotografen: Joris Brouwer en Martin Bierman 
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https://www.actievoorlindafoundation.nl/actie/milou-machiels
https://www.actievoorlindafoundation.nl/actie/milou-machiels
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Vier Lammetjesdag met ons mee    
De Lammetjesdag met kraomvisite van de schaapskudde Exloo wordt 
gehouden op zondag 28 april 2019. We vieren dat de schaapskudde Exloo in 
goede conditie is en dat er weer volop lammetjes zijn geboren. De lammetjes 
en hun moeders (de ooien) zijn dan weer te bewonderen. Ook is het mogelijk 
om in de schaapskooi met een lammetje op de foto te gaan bij fotografe Tessa 
Sanders. 
Op zondag 28 april kunnen vanaf 12.00 uur tot 16.00 uur jong en oud de 
schaapskudde bezoeken in de schaapskooi in Exloo. Om 12.00 uur zal 
wethouder Nynke Houwing de lammetjesdag openen met het in ontvangst 
nemen van een donateurscertificaat van de schaapskudde. Op het terrein voor 
de schaapskooi zal een aantal kraampjes staan met schapenwol en andere 
leuke zaken die met schapen te maken hebben. Ook Staatsbosbeheer zal er 
met een grote tent staan vol met informatie over Staatsbosbeheer en alle 
activiteiten die rondom Exloo in de natuur worden georganiseerd. En omdat 
het kraomvisite is, zijn er voor de liefhebbers weer - gratis - beschuit met 
muisjes. 
Schaapherder Monique Tielen, haar medewerkers, de vele vrijwilligers en het 
bestuur van de schaapskudde nodigen u graag uit om Lammetjesdag 2019 
mee te vieren. 
De Schaapskudde Exloo heeft als een van de weinige kuddes in Nederland 
midden in het dorp een eigen schaapskooi. Om de schaapskudde in stand te 
kunnen houden is veel geld nodig. 
Steun de schaapskudde en word donateur of adopteer een schaap: 
 

•  Voor € 10,00 per schaap, per jaar, kunt u donateur worden van onze   
Schaapskudde 

• Voor € 25,00 kunt u adoptant worden van de Schaapskudde Exloo door 
een schaap te adopteren 

• Ook kunt u voor € 2,50 extra een certificaat op naam van uzelf, kind, 
kleinkind, vriend of familielid bestellen 

 
Vanzelfsprekend zijn ook éénmalige donaties als dank voor een aangename 
ontmoeting met de herder en de kudde mogelijk via de onderstaande 
bankrekening  
nummer NL48 RABO0348008031  
t.n.v. Stichting Vrienden Schaapskudde 
Exloo. 
  
Graag tot ziens op 28 april bij de 
schaapskooi in Exloo. 
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NIEUWS van de ZWENG 
De weken vliegen voorbij. Iedereen geniet van de dagen die weer langer 
worden. Het zonnetje komt steeds vaker tevoorschijn en daar genieten 
de kinderen dan ook heerlijk van tijdens het spelen op het plein. 
De afgelopen periode zijn er regelmatig activiteiten geweest. 
Groep 3/4 heeft meegedaan aan het loopspeltoernooi in Borger. Wat 
deden ze goed hun best. Met heel wat supporters erbij is sporten altijd 
extra leuk! Groep 7/8 is in februari naar het Drents museum en het 
Drents archief in Assen geweest. Iedereen kwam enthousiast terug. 
Groep 5/6 is naar een voorstelling geweest in Odoorn. Daar hebben ze 
een mooi verhaal over een man met een stenen hart gezien. 
Groep 7/8 was naar ‘veenkracht’, een voorstelling over het ver-leden, het 
heden en de toekomst van de veenkolonien. 
Op 21 maart is er een open dag geweest. Kinderen hadden een mooie 
poster gemaakt met de uitnodiging. Dat heeft gewerkt, want er zijn heel 
wat mensen komen kijken. Iedereen mocht in de klas komen kijken wat 
we doen en hoe dat gaat bij ons op school. Het is altijd fijn wanneer we 
mogen laten zien wat we allemaal doen op school, want iedereen is trots 
op zijn werk! 
Oud leerling van de Zweng Milou Machiels doet mee aan miss beauty of 
Drenthe. Daarvoor moet ze zich ook inzetten voor een goed doel. Milou 
heeft gekozen om geld in te zamelen, middels een flessenactie, voor de 
LINDA foundation. Zij zamelt geld in voor kinderen in Drenthe die het 
financieel minder goed hebben. De Zweng doet mee aan deze actie en 
de kinderen proberen zoveel mogelijk flessen in te zamelen. Het aantal 
zakken met flessen groeit al behoorlijk. Daar zijn we blij mee! 
Op 25 maart zijn er voorlezers geweest van ‘het Huus van de taol’. In het 
kader van meertmaond streektaolmaond werd er in het Drents 
voorgelezen. Tussendoor werd er gepraat over het verhaal. 
Het was erg gezellig en de kinderen hebben genoten. Voor de een was 
Drents heel vanzelfsprekend, voor een ander viel het soms niet mee! Of 
moet ik zeggen…t was wal wat stoer veur n aantal. 
Juf Marissa is met zwangerschapsverlof gegaan. Zij kan nog even fijn 
uitrusten thuis voor ze kan gaan genieten van haar baby. Juf Marieke 
valt voor haar in. 
Op 22 maart was het nationale pannenkoekendag. Groep 6 heeft 
pannenkoeken gebakken bij en voor de bewoners van verzorgd wonen. 
Daarnaast werden er pannenkoeken gebakken door de ouders - en dan 
gezellig samen in de klas opgegeten. 
Op woensdag 27 maart waren de kinderen lekker vrij omdat het die dag 
een studiedag was voor alle leerkrachten van de stichting. Want 
leerkrachten moeten natuurlijk ook blijven leren om zo bij de tijd te 
blijven. Ze hebben weer veel nieuwe dingen gezien die in de klassen 
gebruikt kunnen worden voor nog fijnere lessen! Het ging veelal om 
bewegen tijdens het leren. Dan leer je beter en is leren veel leuker! 
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Spelletjes  3 springkussens! 

Verloting Limonade, koffie, thee 

KONINGSDAG 2019 

Zaterdag 27 april 

 

Tussen 10.00 u en 12.00 u organiseren we voor alle kinderen 
van Exloo het jaarlijkse KONINGSFEEST, met: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kom in je koninklijke outfit naar Speeltuin Noorderesch.  
Voor degene met het mooiste hoofddeksel hebben we een 

leuke prijs. 
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April…  
 
In de maond april 
zit de Ekseler niet stil 
Ze hebt allemaol drok 
‘t is een race tegen de klok 
 
‘t Schoolfeest is de oorzaok 
van alles is der in de maok 
Jao, der wordt heul wat klust 
der is geen tied veur rust 
 
Mensen oet de straoten 
wilt niks lös laoten 
Nee, alles blef tot ‘t lest 
een geheim veur de rest 
 
Dus beste dörpsgenoten 
laot we nou maor hopen 
Dat ‘t klussen goed gaot 
en dat alles tiedig klaor staot 
 
 

 
 
Hennie Stokker-Stadman 
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