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Schoolfotograaf
Woensdag, 3 oktober, komt de schoolfotograaf op school.
Ook niet schoolgaande broertjes en zusjes mogen samen op de foto.
Vanaf 14.00 uur is het mogelijk om schoolgaande kinderen en niet schoolgaande kinderen samen op
de foto te zetten. In de bijlage een bericht van de fotograaf en een voorbeeld van de achtergrond.

Verlof Jildou Fokma
Op dit moment geniet juf Jildou nog van haar verlof. Afgelopen donderdag is ze met
Jort op bezoek geweest en hebben we allemaal Jort mogen bewonderen.
De planning is dat Jildou na de herfstvakantie weer op school komt. Op donderdag en
vrijdag is ze de leerkracht van groep 4/5. Juf Lisa is er dan op maandag, dinsdag en
Woensdag.

Fancy fair.
Woensdag 26 september is de fancy fair op het plein van onze school.
Voor verschillende activiteiten zijn knipkaarten te koop. Een knipkaart met 5 bonnen is € 2,50 en
10 bonnen is € 5,00. Er zijn ook gratis activiteiten bv. zwemband werpen, buizen spuiten en fotobal.
Voor de leerlingen is er o.a. een springkussen, een dansworkshop van Mesam, lachspiegels en een
grote 4 op een rij. Daarnaast is er een creatieve markt met zelfgemaakte werkstukjes van de
leerlingen, 2e hands boeken en een kleine rommelmarkt. Heeft u nog goede bruikbare (kleine)
spullen voor de rommelmarkt dan kunnen deze vanaf maandag a.s. worden ingeleverd op school.
Misschien zijn er ouders die een cake of taart willen bakken, deze cake of taart is dan een prijs bij het
prijzen-rad. Laat ons even weten wanneer u iets wilt bakken. (de cakes en of taarten mogen
woensdag ingeleverd worden)

Niet alle rapporten zijn ingeleverd, wilt u het rapport meegeven aan uw kind?
03 oktober
Schoolfotograaf
03 oktober
Start kinderboekenweek, het thema is “KOM ERBIJ!”
15 oktober
Groep 8 gaat om 10.30 uur naar Het Treftpunt, uitreiking Fryske berneboek
17,18,19 oktober
Juf Joke afwezig
20 oktober
Herfstvakantie
29 oktober
Weer naar school
28 november
Open avond Nordwin college

Om door te vertellen: 26 september FANCY FAIR!
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