Jarigen
7 juli
11 juli
13 juli
17 juli
20 juli
26 juli
29 juli
30 juli
31 juli

filmgala en afscheid gr.8
lsd (laatste schooldag)
eerste schooldag
Anne Boonstra
Lise Dijkstra
Aljen Roijenga
Luca Stroetinga
Remco Veenstra
Swen van der Heide
Marten Pool
Rowin Dijkstra
Lyke Post

Alvast van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag.
Rooster kind op maandag
Week 28
Matteüs 14:1-12 ‘De dood van Johannes de doper’
Matteüs 14:34-36 ‘Jezus gaat toch door’
Matteüs 15:21-28 ‘De Kananese vrouw’
Filmpremière
Tijdens de filmpremière op dinsdag 12 juli kunnen we allemaal de
filmsterren vanaf 18:30 u over de rode loper bewonderen bij de
kerk aan de Merkebuorren. De titel van de film is ‘Er was eens…’
We zijn benieuwd!
Afscheid groep 8 op school
Na de filmpremière zullen we tijdens een officieel moment afscheid
nemen van de lln. van groep 8. Hiervoor zijn natuurlijk de kinderen
van groep 8 en hun ouders/verzorgers van harte uitgenodigd. Na
de film worden jullie dan in school verwacht. Rond 21:00 u. is dit
afgelopen.
Laatste schooldag
Op dit moment zijn de voorbereidingen in volle gang. Ouders en
kinderen van groep 8 zijn druk met het schilderen, plannen en
bedenken van wat waarschijnlijk weer een verrassende laatste
schooldag gaat worden. Er is gekozen voor het thema ‘Sprookjes’.
Donderdag 14 juli zal de school zoals gewoonlijk om 8:30 u.
beginnen maar omdat er het e.e.a. klaargezet moet worden zou
het fijn zijn indien de kinderen niet te vroeg op school komen.
Verkleed komen als sprookjesfiguur maakt de dag nog feestelijker.
Het feest zal rond 12:30 afgelopen zijn en voor eten en drinken
wordt gezorgd.
Groepswissel
Dinsdagmiddag zullen we om 13:30 u. gaan kennismaken met de
nieuwe groep en juf/meester. Groep 8 mag dan naar huis.
Tostidag dinsdag 12 juli gr 6b/7
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Agenda
12 juli
14 juli
29 augustus

NIEUWSBRIEF NR. 21 07-07-2016 0516 481700

Taak voor juf Dineke
Door het vertrek van juf Marieke is er binnen de formatieverdeling
een ‘gat’ ontstaan. Het is mooi om te kunnen melden dat juf
Dineke (nu leerkracht in gr 3 op wo.) te kennen heeft gegeven dit
gat graag te willen dichten. Tevens is ze bereid om de lesuren ten
tijde dat meester Paul is verhinderd waar te nemen. Hiermee
hebben we een positieve oplossing gevonden. We wensen Dineke
een prettige voortzetting van de samenwerking binnen onze school
toe.
Schoolreis 2016
Afgelopen dinsdag hebben de kinderen zich prima vermaakt
tijdens de schoolreis. De buien die er tussendoor kwamen
mochten de pret niet drukken en doordat het rustig was op de
locaties konden ze heerlijk hun gang gaan. Voor foto’s zie ons
fotoboek.
Lauswoltconcert voor groep 8
Dit jaar was het een speciale editie van het concert doordat onze
groep 8 hier aan deelnam. Rixt, Kate, Marit, Berber, Feike, Jesse
en Lisa zorgden voor een bijzondere afsluiting door op de muziek
van het orkest te gaan dansen. Deze dans was vooraf als
instructievideo naar alle scholen verstuurd zodat alle aanwezigen
vooraf konden oefenen. Rixt als instructeur met juf Marianne als
choreograaf. Deze video is te vinden op youtube. Naast het
optreden van het Fries Jeugdorkest gaf Elske DeWall ook enkele
liederen ten gehore. Als toegift kregen we ook nog een paar buien
op onze hoofd. Mooi was het dat iedereen na het aantrekken van
de beschikbaar gestelde poncho’s gewoon bleef zitten luisteren.
Het was een geslaagd concert.

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 8 september
Fijne vakantie en tot ziens op maandag 29 augustus
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Afscheid juf Marieke
Juf Marieke heeft een baan aangenomen in Oosterwolde. Helaas
is dit voor ons nu een moment van afscheid. Dit is jammer maar
we zijn blij voor haar, dat haar wens in vervulling gaat voor een
volledige baan. Op donderdag na de lsd (rond 12:30u.) bent u in
de gelegenheid om in de school afscheid te nemen van haar.
(vrijdag a.s. is ze niet op school) Als team zullen we volgende
week donderdag later in de middag nog een moment nemen om
afscheid van haar te nemen. Vanaf deze plaats wensen we haar
alle goeds toe op haar nieuwe werkplek.

