Nieuwsbrief
Agenda
Weeknr
23
23
24
24
25
26
26/27
27
28
28
28

Datum
4 t/m 6 juni
7 juni
13 juni
17 juni
24 juni
29 juni t/m 1 juli
27 juni t/m 8 juli
7 juli
12 juli
13 juli
15 juli

___ 3 juni 2022
Activiteit
Pinksteren, maandag vrij
Verkeersflits
Vergadering Medezeggenschapsraad
Leerlingenraad
Studiedag, alle kinderen zijn vrij
Schoolkamp groep 8
Rapportgesprekken
Schoolreizen groep 1 t/m 7
Afscheid van de schoolverlaters
Meesters en juffen feestdag
Laatste schooldag, alle kinderen zijn om 12.00 uur vrij

Triade got Talent
We hebben woensdagmiddag 25 mei genoten van de talenten van de Triade. Op het podium
kwamen maar liefst 15 optredens langs. Er werd gezongen, gedanst, voorgelezen, geturnd,
gestunt en gitaar gespeeld.
De jury bestond dit jaar uit juf Joke, juf Ceandra en juf Danielle. Zij hadden de moeilijk taak
om uit alle prachtige optredens een winnaar te kiezen. Na enig overleg werd Lynn
uitgeroepen tot winnaar va de wisselbeker. Zij zong het liedje ‘Dat heb jij gedaan ’met volle
overtuiging.
We bedanken de leerlingenraad voor het organiseren van de geslaagde middag.
Verkeersflits
Op 7 juni, de dag na Pinksteren, staat de ochtend in het teken van verkeerslessen van Veilig
Verkeer Nederland. Dit project heet de Verkeersflits. Elke groep krijgt een les die bij de
ontwikkelingsfase van de leeftijd hoort. Er komen vrijwilligers die de kinderen van alles leren,
maar ook praktisch met de kinderen aan de slag gaan. Dit gebeurt allemaal in en om de
school.
De onderwerpen zijn:
• Groep 1, 2 en 3: Oversteken
• Groep 4 en 5: Fietsvaardigheid
• Groep 6/7: Dodehoek en remweg
• Groep 7/8: Afleiding op de fiets
Voor de oefeningen is het voor de kinderen van groep 4/5 en groep 6/7 van belang dat ze op
een goede fiets op school komen.
De Andries Veenstrastraat is bij de hoofdingang van de school vanaf 9.00 afgesloten.
Cito toetsen
Vanaf vorige week worden de Cito-toetsen weer afgenomen. Kinderen kunnen door het
toetsen laten zien wat ze het afgelopen half jaar hebben geleerd. We stimuleren de kinderen
om het beste van zichzelf te laten zien, maar zorgen ervoor dat dit op een ontspannen
manier gebeurt.

Op vrijdag 24 juni zijn alle kinderen vrij. Tijdens de studiedag worden alle toetsresultaten
door de juffen en meesters bekeken en besproken. Daarna worden de resultaten en de
rapporten met u besproken. Vanaf groep 6 zijn de kinderen hierbij van harte welkom.
Schoolreizen
De schoolreizen zijn weer geregeld.
Gelukkig mogen de kinderen van groep 8 dit jaar weer op kamp. Een mooie afsluiting van
hun basisschooltijd!
Hieronder ziet u de reisjes en de kosten.
Wilt u het bedrag voor het schoolreisje/schoolkamp zo spoedig mogelijk overmaken naar:
NL51RABO0114177643,
tnv Oudervereniging SBO de Triade te Wolvega,
ovv de naam van uw kind.
• Groep 1, 2 en 3 gaan naar Ballorig in Heerenveen
kosten €20,• Groep 4/5 gaan Sybrandy’s speelpark in Oudemirdum
kosten €20,• Groep 6 en 7* gaan naar De jongens van outdoor in Appelscha
kosten €30,• Groep 8 gaat drie dagen op kamp naar Appelscha
kosten €70,*Dit gaat om alle kinderen van groep 7, dus de kinderen van juf Haron en meester Jan.
Verdere informatie over de schoolreisjes en het schoolkamp krijgt u van de leerkrachten.
Is het moeilijk voor u om dit bedrag te betalen, dan is het mogelijk om Stichting Leergeld in te
schakelen. In de bijlage vindt u informatie.
Neem contact op met Leergeld Weststellingwerf
•

Postbus 7
8390 AA Noordwolde

•

Mail: info@leergeldweststellingwerf.nl

•

Telefoon: 06 23745440
Bereikbaar op dinsdag en donderdag van
10.00 uur tot 13.00 uur

Meer weten? Kijk dan op www.leergeld.nl.

