Nieuwsbrief
Agenda
Weeknr
26/27
27
27
28
28
28

Datum
27 juni t/m 8 juli
6 juli
7 juli
12 juli
13 juli
15 juli

___ 1 juli 2022
Activiteit
Rapportgesprekken
Schoolreis groep 5/6
Schoolreis groep 1/2/3. Schoolreis groep 6/7
Afscheid van de schoolverlaters
Meesters en juffen feestdag
Laatste schooldag, alle kinderen zijn om 12.00 uur vrij

Oei…een foute datum in de jaarplanning!
In de jaarplanning staat een foutje. De studiedag van het team is niet op zaterdag 4 februari,
maar op vrijdag 3 februari 2023. Alle kinderen zijn die dag vrij.
De aangepaste jaarplanning is bijgevoegd.
Bedankt oplettende ouders voor het berichtje.
Een kijkje in de nieuwe groep
Op maandagmorgen 11 juli nemen alle kinderen een kijkje in hun nieuwe groep. Ook de
kinderen die in het nieuwe schooljaar bij ons op school komen, gaan dan kennismaken.
Meesters en juffen feestdag
Op woensdag 13 juli maken we er een gezellige dag van met elkaar. We hebben een sport
en spel ochtend en ’s middags heeft elke groep een gezellige middag in de eigen klas.
Alle kinderen mogen die dag verkleed op school komen.
De kinderen hoeven geen eten en drinken mee te nemen. Daar zorgen wij voor! Tussen de
middag eten we pannenkoeken.
We hebben al een aantal pannenkoekenbakkers gevonden, maar kunnen er nog wel een
paar gebruiken. Als u hiermee wilt helpen dan kunt u dit doorgeven aan ons.

Afscheid van de schoolverlaters
Dinsdag 12 juli is de laatste schooldag van de kinderen van groep 8. De ouders en kinderen
krijgen hiervoor een uitnodiging.
Schoolreizen
• Groep 1, 2 en 3 gaan naar Monkey Town in Wolvega
kosten €20,• Groep 4/5 gaan naar Sybrandy’s speelpark in Oudemirdum
kosten €20,• Groep 6 en 7* gaan naar De jongens van outdoor in Appelscha
kosten €30,*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.

Hoe gaan we het regelen?
De begeleiding van de schoolreis van groep 6 en 7 wordt gedaan door meester Jan, juf
Haron, juf Klaske, juf Joke, juf Danielle en meester Klaas.
De kinderen van groep 8 zijn die dag gewoon op school.
Op 7 juli gaan de kinderen van groep1, 2 en 3 met juf Geralda en juf Nancy naar Monkey
Town in Wolvega.
In eerdere nieuwsbrieven stond een andere locatie. Juf Tineke heeft niet goed opgelet
waardoor het fout is gegaan. Excuses hiervoor!!
De kinderen van groep 4 en 5 gaan een dagje eerder, op woensdag 6 juli op schoolreis.
Meester Jacob, juf Diana, meester Klaas en juf Ceandra gaan mee. Ze vertrekken om 8.45.
Uitgebreide informatie over de schoolreizen krijgt u van de juffen en meesters.

