beter tot hun recht. En de kwaliteit, met de inzet van
juf Pietje, blijft voor de groepen 7/8 gewaarborgd.
P.s. op 25 januari is er een uitzondering. Dan staat
juf Lidy voor
groep 7/8 en
zitten de
leerlingen van
groep 5/6 bij
elkaar.

Vol vertrouwen naar zelfstandigheid……
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Splitsing
Na de kerstvakantie hebben wij de mogelijkheid gecreëerd om groep 6 4 ochtenden apart
les te geven.
Juf Lidy en juf Geartsje zijn bereid gevonden
om beide 2 ochtenden voor hun rekening te
nemen.
Juf Lidy op de dinsdagen en woensdagen en juf
Geartsje op de donderdagen en vrijdagen.
Juf Ingrid blijft het programma maken en
stuurt de groep vanaf de zijlijn aan.
Er is extra meubilair aangevraagd en het
voormalige groep 2-lokaal gaan we inrichten
als klas. Dit willen we in de kerstvakantie
realiseren.
Dit betekent dat juf Lidy op de woensdagen
niet meer in groep 7/8 aanwezig zal zijn.
Juf Pietje, die na de kerstvakantie weer terug
komt, wordt daarom op meerdere dagdelen
voor groep 7/8 ingezet.
Door deze opzet komen de groepen 5 en 6 nog

Kerst
Op 22 december vieren wij kerst op school met een
kerstdiner. Vanaf 17.00 uur worden alle kinderen in
feestkleding op school verwacht.
Aan de ouders is gevraagd om thuis eten te maken
voor ons kerstdiner. Hier is massaal gehoor aan
gegeven. Onze magen kunnen ruimschoots worden
gevuld. Bij voorbaat dank.

Wanneer de kinderen aan het kerstdiner zitten
nodigt de Oudervereniging
alle ouders uit voor een
hapje en een drankje in de
gemeenschapsruimte en/of
op het plein.

Oud papier
Vrijdag 20 januari 2017 wordt het oud papier weer
opgehaald. We willen aan de ouders van
onderstaande leerlingen vragen of zij ons willen
helpen.
Sedra, Sara, Mariam Azouz
Amier Eskander
Thijs, Aniek, Niels de Jong
Dylan Karperien
Nezar en Jana Mardini

Madelief en Abbymay van
Tricht
Aime Wierda
Fatima Belkadi
Tygo en Mikay Koen
Britt Mulder
Niet alleen de bovenstaande ouders zijn
welkom, elke ouder is welkom. Hoe meer
helpende handen, hoe eerder de klus is
geklaard.
Doet u mee, dan wordt u verwacht op de
verzamelplaats: parkeerterrein van F.C.
Wolvega. Tijdstip: 18.30 uur.
Na afloop is er altijd een gezellige nazit op
school met een hapje en een drankje. Wij
danken u bij voorbaat voor de medewerking.

3-2
6-2
7-2
10-2
11-2
13-2
14-2

luizencontrole
start met de muzieklessen, 1 lesuur per
week voor alle groepen t/m 20 maart
teamvergadering vanaf 14.15 uur
rapporten mee
Heite schaaktoernooi
oudergesprekken
oudergesprekken

20 - 2 t/m 24 - 2 voorjaarsvakantie
2-3
3-3
3-3

Teamvergadering vanaf 14.15 uur
luizencontrole
Oud papier

Agenda december, januari en februari
22-12 Kerstdiner vanaf 17.00 uur
23-12 Alle leerlingen zijn vanaf 12.00 uur vrij.

26-12 tot en met 6 januari 2017
Kerstvakantie
De maand januari is toetsmaand
9-1
10-1
12-1
13-1
17-1
18-1
20-1
24-1
23-1
25-1

27-1
31-1
2-2

Nieuwjaarsinloop voor ouder en kind
BLP training om 14.30 uur
Teamvergadering vanaf 14.15 uur
Luizencontrole
Zakelijke ouderavond
Training Techniek, juf Geartsje, juf
Ingrid, juf Pietje en juf Lidy
Oud papier
MR-vergadering
Teamvergadering vanaf 14.15 uur
Juf Geartsje en meester Hedzer naar
de onderwijsbeurs. Juf Lidy staat voor
groep 7/8
Doe-ochtend groep 8 op het
Lindecollege
18.30 uur Juf Wilma en juf Irma cursus
aanvankelijk lezen
Juf Geartsje training beeldcoaching

Dit is de laatste nieuwsbrief van het jaar.
Ik wens u allen prettige kerstdagen en een
heel gelukkig en gezond 2017 toe.
Geartsje Paulusma
P.s. pas een beetje op met vuurwerk

