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Kamp en schoolreis

Volgende week maandag, dinsdag en woensdag is groep 6,7,8 op kamp naar
Ameland. Meester Andries vertrekt maandag rond 8.30 vanaf school en
woensdag rond 15.45 uur zijn ze weer terug op school. Over deze activiteit
hebben de ouders/verzorgers al de nodige informatie gehad.
Om 8.45 uur vertrekt maandag de bus van het schoolreisje van groep 1 t/m 5.
Groep 1 t/m 5 gaat maandag naar Sprookjeshof en we verwachten rond
15.45 uur weer terug te zijn op school.

Contactgesprekken

In de week van 1 juli worden er contactgesprekken gepland. In de bijlage
vindt u een planning van de gesprekken.
De leerlingen van groep 8 worden niet meer uitgenodigd voor een contactmoment. Immers de
schoolkeuze Voortgezet Onderwijs is vastgesteld. Eigenlijk is er geen reden meer om nog een
contactmoment in te plannen. Ouders/verzorgers die daar nog wel prijs op stellen, kunnen altijd een
afspraak maken voor een contactgesprek.

Kanovaren groep 8

Het is gebruikelijk dat de leerlingen van groep 8 in de laatste schoolweek gaan kanovaren in
Veenwoudsterwal. Dit jaar staat deze activiteit gepland op dinsdag 9 juli. De leerlingen moeten dan
€10,- meenemen, ze zorgen voor een lunchpakket en voldoende drinken voor één dag. Ook moeten
er droge kleren en zwemspullen in een plastic zak worden meegenomen. De leerlingen gaan hier
onder begeleiding van meester Andries op de fiets naar toe. ’s Middags kunnen ze mogelijk iets later
uit school komen.

Afscheid groep 8

Dinsdagavond 9 juli ’s avonds om 19:00 uur zijn alle leerlingen van groep 6,7 en 8 van harte welkom
bij het afscheid van groep 8. Bij deze activiteit worden ook de ouders/verzorgers zijn ook welkom.
Om ongeveer 20:30 uur wordt deze bijeenkomst afgesloten. Ook de leerkrachten van onze school
zijn bij deze avond van harte uitgenodigd.

Nieuwe collega onderbouw

Volgend schooljaar komt er een nieuwe collega in groep 1,2,3. Haar naam is Sytske
Bantema en ze woont in Stiens. Sytske is 10 jaar werkzaam in het basisonderwijs en
heeft veel ervaring in de onderbouw. Maandag 1 juli komt zij op school om met de
leerlingen kennis te maken.
Wij zijn verheugd dat Sytske volgend schooljaar bij ons op school komt als nieuwe collega.

Wij bedanken alle ouders die meegewerkt hebben aan de voorbereiding van het project jungle.
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Excursie naar Buitendijks bij Holwerd

Woensdag 10 juli gaan de leerlingen van groep 6,7 en 8 op excursie naar buitendijks bij Holwerd.
Door de gids van It Fryske Gea wordt van alles verteld over weide- en broedvogels. Verrekijkers
meenemen. Deze excursie duurt een groot deel van de ochtend. Het is de bedoeling dat we op de
fiets naar Holwerd gaan. Voor deze activiteit zoeken we nog ouders/verzorgers die mee willen
fietsen. Interesse: gauw even opgeven bij meester Andries.

Afsluiting schooljaar

Op donderdag 11 juli sluiten we het schooljaar af met een spelletjescircuit voor alle leerlingen van
onze school. De leerlingen van groep 8 fungeren bij deze spelletjes als spelleiders, de leerlingen van
groep 7 en 6 zijn bij deze activiteiten groepsleiders. Alle activiteiten spelen zich af bij school. De
organisatie van deze spelletjes op deze dag is in handen van groep 8. Natuurlijk is ondersteuning
door onze ouders/verzorgers een must. Wie mee wil doen om bij deze spelletjesdag te assisteren is
bij deze uitgenodigd. Graag opgeven bij één van de leerkrachten. Thema bij deze afsluiting is ………..
JUNGLE. Het is natuurlijk erg leuk dat de leerlingen, maar ook de leerkrachten en de
ouders/verzorgers toepasselijk verkleed op school komen.

Vrije dag groep 8

Op vrijdag 12 juli is de laatste schooldag van dit schooljaar. De leerlingen van groep 8 hoeven dan
niet meer op school aanwezig te zijn. Zij zijn vrij. De leerlingen van groep 1- 7 gaan ’s morgens nog tot
11:45 uur naar school. ’s Middags zijn alle leerlingen vrij van school en kunnen we gaan genieten van
de vakantie.
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24 juni
24, 25 en 26 juni
25 juni
01 juli
02 juli
05 juli
09 juli
12 juli
26 augustus

Schoolreisje groep 1 t/m 5
Kamp groep 6,7,8
Studiedag, leerlingen groep 1-5 vrij
Juf Sytske Bantema komt op school kennismaken met de leerlingen
Workshop jungle door Bert van Geel
Voorstelling van Heksi Peksi voor de onderbouw
Groep 8 gaat kanovaren
Laatste schooldag, groep 8 is vrij. Alle andere groepen zijn om 11.45 uur
vrij
Eerste schooldag

Wij bedanken alle ouders die meegewerkt hebben aan de voorbereiding van het project jungle.

