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Oud papier op dinsdag 7 juli!
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.

Aquarium
Afgelopen maandag heeft Marcel (vader van Noah en Liam) het aquarium leeggemaakt en opgehaald. Zij zorgen
voor onze vissen in de zomervakantie. Marcel en Sandra alvast bedankt!!!

Afscheid groep 8
Woensdag 1 juli heeft groep 8 samen met juf Dana, juf Anja, juf Janine en meester Rik geklommen in het klimbos
van Paasloo. Het was gelukkig droog en mooi weer. Het was erg leuk om te klimmen, er waren echte klimmers bij
en er waren kinderen bij die hun eigen grenzen hebben verlegd. Al met al ging het veel te snel voorbij en
moesten we na 2 routes alweer terug naar Wolvega. Een aantal ouders/verzorgers van groep 8 hadden een BBQ
georganiseerd voor de ouders/verzorgers en leerlingen van groep 8. Deze vond plaats bij de familie Sikkema en
de familie Woudstra had het vlees geregeld. Daar hebben de kinderen kunnen zwemmen en met zijn allen
hebben we afscheid genomen van de kinderen en
van de gezinnen waar het jongste kind nu van
school af gaat. Ook kreeg de school nog een
vlinder met namen erop en die krijgt nog een mooi
plekje in de school. het was een super gezellige
middag/avond en we willen alle ouders/verzorgers
en leerlingen van groep 8 bedanken voor het
mogelijk maken van deze mooie dag!! Dit wordt
door de leerkrachten gewaardeerd! Meer foto’s
staan in ons fotoboek van onze website.

Uitzwaaien groep 8
Gisteren (donderdag 2 juli) heeft de hele school de kinderen van groep
8 en de kinderen die gaan verhuizen (Jeffrey, Alyssa en Julia)
uitgezwaaid. Dit gebeurde met hun eigen gekozen muziek en met een
praatje van meester Carsten en juf Janine. Het was leuk om te zien en
veel ouders/verzorgers waren er getuige van. Jongens en meiden veel
succes op jullie nieuwe school, we zullen jullie missen!! Meer foto’s
staan op onze website.

Verjaardagen leerkrachten
De kinderen van groep 1&2 hebben samen met juf Zwaantje en juf
Ankie een prachtige verjaardag gevierd. Ze hebben disco gehad, ze
waren prachtig verkleed en hebben heel veel leuke dingen gedaan. Ook
het patat eten tussen de middag was een
grote en leuke verrassing. De kinderen en
ouders hadden de juffen erg verwend met
veel prachtige cadeautjes, dat had niet
gehoeven, bedankt!!! Meer foto’s staan op de
facebook site (besloten groep) van groep
1&2.

Groep 3 heeft ook een prachtig feest gehad afgelopen maandag. Ze waren ook erg
mooi verkleed, hebben genoten van de traktaties en hebben veel leuke spelletjes
binnen en buiten gespeeld. Ook zij waren blij verrast met het patat eten tussen de
middag. Ook juf Inge en juf Anja kregen prachtige cadeautjes, wat een verwennerij.
Meer foto’s staan op klasbord van groep 3.
Groep 4&5
Juf Wendy en juf Lieselotte hebben
gisteren afscheid genomen van de
klas en wat zijn ze verwend. Ook
vierde juf Dana haar verjaardag, dus
een complete feestdag. De kinderen
hebben leuke spelletjes gedaan en
zich ontzettend vermaakt. Zeker met
de patat op het einde. Alle drie de
juffen zijn ontzettend verwend en
kijken met een goed gevoel terug op
deze dag! Jongens en meiden bedankt!!!
Groep 6
De kinderen van groep 6 hebben woensdag 1 juli een prachtige verjaardag gevierd met juf Sjoukje en met
meester Carsten. Ze hadden zelf geld ingezameld om een broodbak met een foto van groep 6 erop te kopen en
dat werd zeer gewaardeerd door juf Sjoukje en meester Carsten. Er werden prachtige spelletjes gespeeld. Ook
Timo van Buurtsportwerk kwam langs om lekker buiten te sporten. De leerkrachten zijn ontzettend verwend en vo
nden het een prachtige dag!! Meer foto’s staan op klasbord.

Laatste schooldag
Vandaag was onze laatste schooldag in Monkeytown en Fit&Fun Plaza. De kinderen van groep 1&2 hebben zich
prima vermaakt in Monkeytown en ze hebben lekker wat gedronken en
gegeten. De kinderen van groep 3&4 hebben naast Monkeytown ook nog
gebowld. Dat was leuk om te zien, sommige kinderen hadden nog niet eerder
gebowld. De groepen 5&6 hadden bowlen, jumpen (erg veel talent) en een
voetbalclinic van buurtsportwerk (Timo) en de groepen 7&8 hadden jumpen
(veel mooie sprongen), bowlen en lasergamen. Dat laatste ging er fanatiek
aan toe. Het was een prachtige dag en we hebben met zijn allen ontzettend
genoten!! Meer foto’s staan op onze website, facebook en klasbord. We willen
Fokko en zijn team ontzettend bedanken voor het mogelijk maken van deze
dag en natuurlijk onze OV voor het financieren van deze bijzonder mooie dag!

Afscheid juf Wendy en juf Lieselotte
Juf Wendy en juf Lieselotte hebben afscheid genomen van onze school en gaan beide hun loopbaan vervolgen
op een school van Comprix. Juf Wendy gaat groep 5 draaien op de Tjongeling in Oldeberkoop en juf Liestelotte
gaat tot aan haar zwangerschapsverlof groep 3 draaien op de Aventurijn in Munnekeburen. We willen beide juffen
ontzettend bedanken voor hun inzet en wensen ze ontzettend veel plezier en succes op hun nieuwe school!!

Bedankt!
Het afgelopen halve schooljaar was een heel bijzondere tijd. Op 16 maart ging de school dicht en moest iedereen
ineens thuis lesgeven en wij als personeel onderwijs op afstand, dat heeft 8 weken geduurd. Daarna ging op 11
mei de school weer gedeeltelijk open (in 2 shifts) en dat duurde 4 weken tot 8 juni, vanaf 8 juni is de school weer
volledig open voor een periode van 4 weken. Dus al met al zijn we 16 weken niet of gedeeltelijk open geweest en
in de laatste 4 weken moesten we CITO toetsen afnemen, afscheid nemen en toewerken naar de zomervakantie.
Al met al een hele rare en vreemde periode voor iedereen! Want wij hebben het contact met de
ouders/verzorgers en kinderen ontzettend gemist!!! Toch hebben wij ons er doorheen geslagen en hebben we
ook genoeg mooie dingen gezien. En we hebben creatieve oplossingen bedacht op de musical, afscheid groep 8
en de laatste schooldag. Helaas konden we niet op schoolreis, maar we hebben nu alweer mooie plannen
gemaakt voor het komende schooljaar.
Maar zonder de hulp van de kinderen en ouders zou het nooit gelukt zijn. Wij vinden het geweldig dat jullie je zo
inzetten voor de school, we doen nooit tevergeefs een beroep op jullie. Ook het meedenken in deze periode en
het begrip waarderen wij ontzettend!!
Wij zijn er trots op om op deze school te mogen werken!!! Samen maken we een goede school en houden we
een goede school! Wij willen iedereen ontzettend bedanken voor dit schooljaar en we hopen er na de
zomervakantie weer fris en fruitig tegen aan te gaan met jullie hulp. OV, MR, hulpouders, andere ouders, opa’s
en oma’s, pakes, beppes, buren, familie en natuurlijk kinderen……..bedankt!!!
Wij wensen iedereen een prettige vakantie en tot zien op maandag 17 augustus!
Juf Ina, juf Stijntje, Juf Ankie, juf Zwaantje, juf Inge, juf Anja, meester Carsten, juf Sjoukje, juf Janine, juf
Marianne, meester Jan & meester Rik
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Wat
Oud papier
Overleg groep 1 t/m 3
Startvergadering team
Overleg groep 4 t/m 8
Begin schooljaar 2020-2021
Start Gouden Weken
Informatieavond groep 3
Gouden Weken (week 2)

Wie
Oud papier lopers
Leerkrachten groep 1/2/3
Alle leerkrachten
Leerkrachten groep 4 t/m 8
Allen
Allen
Ouders/verzorgers groep 3
Allen

Groepsbesprekingen
(IB-er met leerkracht)
Informatieavond groep 1
Startgesprekken groep 4 t/m 8

Leerkrachten groep 4 t/m 8 Onder schooltijd
Ouders/verzorgers groep 1
Ouders/verzorgers groep 4
t/m 8 en leerlingen vanaf
groep 6 mogen mee.
Team
Allen

Teamscholing Improvisatie
Opening thema Water, Aarde,
Lucht en vuur groep 4 t/m 8 i.c.m.
Gouden Weken
ICC Cursus Certificering
Juf Inge
Gouden Weken (week 3)
Allen
Startgesprekken groep 4 t/m 8

Informatieavond groep 2
Oud papier
Training Estafette (versie 3)
Groepsbesprekingen
(IB-er met leerkracht)
Kanjertraining nascholing
Eerste Theaterles groep 3&4

Hoe laat
Vanaf 18.00 uur
09.00-10.30 uur
09.00-11.30 uur
09.00-10.30 uur
08.30 uur

19.30-21.00 uur

19.30-21.00 uur
Op de middag, het
schema volgt in de 1e
week na de
zomervakantie.
13.00-14.00 uur
10.30-11.00 uur

15.00-17.30 uur

Ouders/verzorgers groep 4
t/m 8 en leerlingen vanaf
groep 6 mogen mee.
Ouders/verzorgers groep 2
Oud papier lopers
Team
Groep 1 t/m 3

Op de middag, het
schema volgt in de 1e
week na de
zomervakantie.
19.30-21.00 uur

Team
Groep 3&4

13.00-17.00 uur

Gouden Weken (week 4)

Allen

10-09-20
10-09-20

Opleiding Reken coördinator
meester Carsten
Start Comprix College
Theaterles groep 3&4

Meester Carsten
Juf Sjoukje voor groep 5/6
Tycho en Dimas
Groep 3&4

11-09-20

Eerste vrijdagmiddag carrousel

Groep 5 t/m 8

Vanaf 18.00 uur
14.30-16.00 uur
Onder schooltijd

10.30-11.15 uur
11.15-12.00 uur

Hele dag
Hele dag
10.30-11.15 uur
11.15-12.00 uur
12.30-14.15 uur
Zie bijlage

