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Nieuwe leerling
Woensdag 24 juni wordt Faylinn, het zusje van Jaiden 4 jaar en komt dan bij ons bij de kleuters. Ze heeft al een
paar keer proefgedraaid en heeft er zin in. Faylinn is de laatste leerling (wat we nu weten) die instroom bij ons op
school dit schooljaar. We wensen Faylinn en haar ouders veel plezier bij ons op school.

Rapporten
We hebben eerder gecommuniceerd dat we geen rapporten meegeven aan de leerlingen van groep 3 t/m 8, maar
we hebben het er met elkaar over gehad en we vonden dat toch niet erg prettig voor de kinderen.
Vandaar dat we toch een soort van rapport maken, dit noemen wij een Coronarapport.
Hier staan geen cijfers en CITO gegevens in, maar het is een reflectie rapport, wat vond je leuk, hoe is je
ontwikkeling geweest op verschillende vakgebieden, een stukje van de leerkracht, enz. Ook staat het
Coronaverhaal erin. Kortom een iets ander rapport, maar wel een tastbare herinnering voor later. Dit rapport
krijgen de leerlingen donderdag 2 juli mee naar huis. Ook de kleuters krijgen een verslag/rapport mee van juf
Ankie. We willen wel graag dat alle leerlingen van groep 3 t/m 8 hun oude rapport mee naar school nemen!!
Rapportgesprekken schooljaar 2019-2020
In de weken van 15 t/m 26 juni worden alle ouders/verzorgers gebeld door de leerkracht van hun kind. Sommige
ouders/verzorgers worden niet gebeld, maar zullen uitgenodigd worden voor een gesprek. Dit gesprek zal dan
ook in één van die weken plaatsvinden.

Oud papier!
We hebben een extra ophaal moment gepland op dinsdag 7 juli! Dit stond niet in het jaarrooster, maar we willen
toch graag dat iedereen dan zijn oud papier bij de weg zet, zodat we het op kunnen halen. Zo blijft niet iedereen
in de zomervakantie met zijn oud papier zitten!
Daarom vragen wij iedereen om dit bericht te delen en het te vertellen aan uw familie, buren en vrienden die geen
Facebook hebben.

Gratis danslessen van Chantal de Boer
Op 22 en 29 juni zal Chantal de Boer, wereldkampioen hiphop, danslessen geven in Wolvega. Alle kinderen
vanaf 6 jaar van de basisscholen in Wolvega mogen van ons op deze 2 dagen gratis meedoen aan deze
danslessen!
Chantal is een van de meest getalenteerde danseressen van Nederland. Op jonge leeftijd deed zij al mee aan
verschillende TV-programma’s zoals Dance Dance Dance en RTL4’s Junior Dance waar zij de 1e prijs won in
2013.

Meerdere malen is zij wereldkampioen geworden bij de UDO in de solo categorie en haar lijst met andere
prestaties is al erg lang. Chantal zal helemaal uit Groningen komen om deze lessen in Wolvega te geven.
Op 22 en 29 juni geeft zij les op het parkeerterrein van Due Amici in Wolvega.
15.00 - 15.45 uur | 6+
16.00 - 17.00 uur | 10+
Via onze website kun je jezelf opgeven voor een gratis proefles. (indien je beide dagen mee wilt doen kun je het
formulier 2x invullen). https://eijerproducties.nl/lessen/hiphop-van-chantal-de-boer/
Verjaardagen leerkrachten
Groep 1&2
Juf Ankie en juf Zwaantje vieren hun verjaardag op maandag 29 juni.
Groep 3
Juf Inge en juf Anja vieren hun verjaardag ook op maandag 29 juni.
Groep 4&5
Juf Dana viert haar verjaardag en juf Lieselotte neemt afscheid van de groep op woensdag 1 juli
Groep 6
Juf Sjoukje en meester Carsten vieren op woensdag 1 juli de verjaardag van juf Sjoukje

MR
Wat zijn we blij dat we er drie ouders/verzorgers waren die in onze MR wilden plaatsnemen. Helaas waren er
maar twee vacatures. Dus verkiezingen!! Voor iedereen weer eens wat nieuws, maar toch heel erg leuk om te
organiseren. Er zijn ontzettend veel stembrieven teruggekomen en daar zijn we al onze ouders/verzorgers
dankbaar voor. Alle drie de kandidaten hebben veel stemmen gekregen, maar Bert en Geke kregen de meeste
stemmen, dus jammer voor Tamara, maar volgende keer beter.
Zowel Bert, Geke en Tamara zijn persoonlijk op de hoogte gebracht van de uitslag en zijn bedankt voor hun
aanmelding! Toch willen wij deze drie ouders/verzorgers nogmaals bedanken voor hun aanmelding!!! Voor
Tamara (die al van alles doet voor onze school) komen er nog meer dan genoeg kansen om iets te betekenen
voor onze school!! Afgelopen dinsdag heeft de MR afscheid genomen van Andre en Sabine. Ze zijn bedankt voor
hun jarenlange inzet en we hebben na afloop een gezellig samenzijn gehad. We zullen nog langer bij hun
afscheid stilstaan op onze jaarlijkse zakelijke ouderavond. Wij wensen Bert en Geke veel plezier in de MR.

Musical
Afgelopen vrijdag (19 juni) heeft groep 8 de musical
opgevoerd voor alleen groep 7.
Dit i.v.m. de strenge richtlijnen vanuit Comprix.
Gelukkig hebben we Arno en Esri Brouwer bereid
gevonden om deze musical te filmen en zij zullen alles
prachtig in elkaar zetten en alle leerlingen van groep 8
krijgen dit nog op een stickje mee naar huis.
Voor de rest van de leerlingen en andere
belangstellenden zal het op een beveiligd youtube
kanaal gezet worden.
De musical was genaamd Jungle Beat en het was een leuke en spannende musical. De leerlingen van groep 8
speelden prachtig!! We hebben genoten van deze unieke voorstelling!!! Er zat heel veel talent tussen en dat kon
je zien. De liedjes waren leuk om naar te luisteren en ook het dansen zat goed in elkaar. Verder was het allemaal
goed te verstaan en het op- en afkomen was super!!! Het decor was erg goed en de kleding was mooi!
De kinderen speelden echt heel goed!! Het was echt prachtig om te zien. Na de musical kregen alle kinderen van
groep 8 een roosje voor hun toneelspel en ook juf Janine kreeg een roosje voor haar inzet!! Verder werd Bennie
van het zalencentrum bedankt met een bloemetje en ook onze steun en toeverlaat Tineke Sikkema kreeg een
boeketje. Bedankt voor alles Tineke!! Ook Arno en Esri Brouwer kregen een attentie voor al het werk wat ze
hebben gedaan en nog moeten doen! De video volgt nog en de foto's staan op onze website!

Laatste schooldag
We gaan de laatste schooldag (vrijdag 3 juli 2020) met zijn allen naar Fit & Fun Plaza in Wolvega. We gaan daar
allemaal fantastisch leuke dingen doen!!! Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door de OV. Dank hiervoor!!
Helaas mogen er geen ouders/verzorgers mee naar binnen, maar we maken mooie foto’s.
De leerlingen van groep 1 t/m 4 worden om 08.45 uur (niet eerder) verwacht bij de ingang van Monkeytown.
Om 12.15 uur kunt u hier uw kind(eren) ophalen en kan iedereen genieten van een welverdiende zomervakantie!!
De leerlingen van groep 5 t/m 8 worden om 08.45 uur (niet eerder) verwacht bij de hoofdingang van Fit & Fun.
Om 12.15 uur kunt u hier uw kind(eren) ophalen en kan iedereen genieten van een welverdiende zomervakantie!!
Het programma is als volgt:
Groep 1&2 naar Monkeytown (08.45-12.15 uur)
Groep 3&4 naar Monkeytown en bowlen (08.45-12.15 uur)
Groep 5&6 bowlen, jumpen en voetbalclinic van Timo (BSW) (08.45-12.15 uur)
Groep 7&8 bowlen, jumpen en lasergamen (08.45-12.15 uur)
Wat moeten de leerlingen meenemen?
Groep 1&2, zomerse kleren (want het kan heet worden in Monkeytown)
Groep 3&4, zomerse kleren
Groep 5&6, zomerse kleren, jumpsokken (als je al eerder hebt gejumpt, dan heb je sokken hiervoor gekocht) en
gymkleren met gymschoenen.
Groep 7&8, zomerse kleren en jumpsokken (als je al eerder hebt gejumpt, dan heb je sokken hiervoor gekocht).
Eten en drinken hoeft niet (bidon met water voor sporten is wel handig), hier wordt voor gezorgd!!
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