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Welkom
Jaylano wordt 5 augustus 4 jaar en komt na de zomervakantie bij ons in groep 1. Hij heeft de afgelopen weken al
bij ons proefgedraaid en is er klaar voor! We wensen Jaylano en zijn moeder veel plezier bij ons op school!!!

Tot ziens!
Neomy uit groep 2 gaat onze school verlaten. Ze gaat volgende week kijken op haar nieuwe school en zal na de
zomervakantie instromen op de ’t Ravelijn in Steenwijk. Jorrit uit groep 3 gaat onze school ook verlaten, hij gaat
volgende week een kijkje nemen op zijn nieuwe school en zal dan na de zomervakantie starten op de Triade in
Wolvega. We wensen Neomy en Jorrit heel veel plezier en succes op hun nieuwe school!
Ook wensen wij groep 8 veel succes op het voortgezet onderwijs. Maud, Chenoa, Definity, Inti, Damey, Tycho, op
het Terra en Elyan, Yara, Lieke, Liam, Lars, Vienna, Hassan, Jasper, Daphne, Esmee, Quinten, Dimas, Jarno en
Tess op het Linde College.

Oud papier
De heren en dame van het oud papier hebben het oud papier weer bij de weg opgehaald. Bedankt!!! De volgende
keer oud papier is op dinsdag 6 september, dit is de eerste keer oud papier ophalen komend schooljaar!!

Musical
Vrijdag 11 juli hebben de kinderen van groep 8 de musical opgevoerd. ‘s Avonds hebben de kinderen opgetreden
voor hun ouders, die ook erg enthousiast waren.
De avond werd afgesloten met het afscheid van de kinderen van groep 8 en van de gezinnen die afscheid
nemen. Arno en Esri Brouwer hebben een film gemaakt en als die klaar is krijgt iedereen van groep 8 een
exemplaar. Hierop zetten we ook het rapportfolio en de foto’s die we dit jaar hebben gemaakt van de groep.
We willen iedereen die geholpen heeft met de musical heel hartelijk bedanken! Jullie hulp wordt zeer
gewaardeerd.

Rapportgesprekken
Deze week hebben de leerkrachten van groep 1 t/m 7 rapportgesprekken gevoerd met de ouders/verzorgers van
‘onze’ leerlingen.
De rapporten van Onderbouwd zijn ingevuld en besproken met de ouders/verzorgers van groep 1&2, dat waren
erg fijne en goede gesprekken.
De rapporten in Mijnrapportfolio zijn ingevuld door de leerlingen en leerkrachten van groep 3 t/m 8 en besproken
met groep 3 t/m 7.
Het waren erg zinvolle en goede gesprekken, waarin we met elkaar de zorg voor de ontwikkeling van ‘onze’
kinderen bespreken. Want samen met elkaar (kind-ouder-school) kunnen we ervoor zorgen dat de kinderen zich
zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. We willen iedereen bedanken voor hun komst en voor de inzet!!

Juffendag groep 1&2
Wat hebben wij genoten
van onze "juffendag".
We hebben prachtige
haarcreaties voorbij zien
komen. Erg leuk!
Dank jullie wel!
Groeten juf Anja, juf Inge
en juf Zwaantje

Juffendag groep 3
Vandaag hebben we een
fantastische gekke-haren verjaardag gehad.
Wat zag iedereen er prachtig uit! Hartelijk dank voor mooie cadeautjes. Wat zijn
we verwend!
Groeten juf Alja, juf Daniëlle en juf Manon

Scool on Wheels
De leerlingen van groep 7&8 hebben vandaag een prachtige les gekregen over hoe het is om in een rolstoel te
zitten. Na het ingrijpende verhaal werd de groepen in tweeën gedeeld en werd er in de gymzaal 3 kwartier aan
rolstoelbasketbal gedaan! Super leuk en een unieke ervaring!!
Foto’s komen op Socialschools.

Schoonmaak
Maandag 11 juli (13.00-14.15 uur) gaan we met zijn allen schoonmaken op de middag. Iedere groep maakt met
de juf/meester zijn of haar eigen klas schoon en groep 8 gaat ondersteunen op andere plekken in school
(leerpleinen, groep 1/2/3, enz.). Juf Anja, juf Inge en juf Zwaantje hebben ook nog wat ouders/verzorgers van
groep ½ nodig om te assisteren. De juffen hebben dit al gevraagd in een berichtje op social schools, geef je op,
want hoe meer zielen hoe meer vreugd!!

Afsluitende activiteit groep 8
Woensdag 13 juli gaat groep 8 hun schoolperiode afsluiten met een activiteit. Ze gaan bowlen en lasergamen bij
Fit en Fun in Wolvega (13.45-17.15 uur), samen met een aantal leerkrachten! Super leuk!!

Optreden dans
Donderdagmiddag 14 juli is het optreden van de ingestudeerde dansen op het plein (bij mooi weer) of binnen (bij
slecht weer). Eijer producties heeft met groep 1 t/m 4 een dans ingestudeerd en Clarette een dans met groep 4
t/m 7. Alle ouders/verzorgers zijn hierbij uitgenodigd om te komen kijken!!!
Het is donderdagmiddag 14 juli van 13.30 uur t/m 14.15 uur! Komt allen!!

Schoolreizen
Groep 4 t/m 6 is vandaag op schoolreis naar de Alde Feanen geweest. Op het moment van versturen zijn ze nog
niet terug, maar de berichten zijn erg leuk. U zult de foto’s vanzelf op Socialschools zien. Het verslag komt daar
ook bij en volgende week in de laatste nieuwsflits van dit schooljaar.

Dansoptreden
Donderdag 14 juli om 13.30 uur laten de kinderen van groep 1 t/m 4 een dansoptreden zien o.l.v. Eijer producties.
En groep 4 t/m 7 laat de dansen zien die ze hebben ingeoefend met juf Clarette. Wij als team en kinderen hebben
de dansen van groep 4 t/m 7 afgelopen vrijdag (1 juli) al wel gezien, maar de ouders/verzorgers nog niet. Dus
hierbij is iedereen van harte uitgenodigd om op ons plein de danslessen te bekijken!! En het is ook handig, want
we willen alle kinderen alvast alles meegeven (luizentas, gymtas, andere spullen, enz.). Tot dan!!

Laatste schooldag
Vrijdag 15 juli 2022 is de laatste schooldag van dit schooljaar. Groep 8 organiseert als afsluiting 12 spelletjes in
en om school voor alle leerlingen van groep 1 t/m 7.
Alle leerlingen (groep 1 t/m 6) zijn door elkaar gehusseld en in 12 groepen verdeeld. De 12 groepjes gaan met
een groepsleider (een leerling van groep 7) bij alle onderdelen langs.
Groep 8 staat bij de verschillende onderdelen! Dit is op het plein, in de gymzaal en in de school.
Alle kinderen hoeven geen eten en drinken mee deze ochtend!!
Om 08.30 uur gaat iedereen naar zijn of haar eigen klas. Om 08.45 uur beginnen de spelletjes en om 11.24 uur is
het afgelopen. Dan gaat iedereen terug naar zijn of haar eigen klas. Om 11.30 uur nemen we afscheid van groep
8 en van Neomy en Jorrit.
Zoals elk jaar nemen we weer op spectaculaire wijze afscheid van onze groep 8 leerlingen op het plein. Ze gaan
rennend de school uit, door een erehaag van leerlingen.
Natuurlijk bent u als ouder ook van harte welkom om de leerlingen (op afstand) uit te zwaaien.
Dit uitzwaaien zal plaatsvinden op vrijdag 15 juli 2022 om 11.30 uur. Wees op tijd!
Alle leerlingen zijn om 12.00 uur vrij!!!

Afscheid
De ouders/verzorgers van Neomy, Jorrit, Jasper, Definity Chenoa, Liam, Tess, Dimas, Tycho en Lars nemen
afscheid van onze school omdat hun jongste (of enige) kind van onze school af gaat. We willen alle families
bedanken voor hun vertrouwen in onze school en hun inzet voor onze school!!
We vinden het jammer om afscheid te moeten nemen, maar waar één deur sluit, gaat een andere deur open! We
wensen alle ouders/verzorgers die van onze school afscheid nemen en hun kinderen heel veel succes en plezier
in de toekomst! En we zien elkaar vast nog wel eens een keertje!!!

