De ouders zijn al druk bezig met het uitzoeken van de
juiste kleding en kapsels. Het wordt weer een feestje.
Het optreden is op vrijdagavond 7 juli 2017.
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Actie in het onderwijs

http://www.pofront.nl/petitie
Graag willen wij nogmaals even aandacht voor de
actie in het onderwijs. Het is nu echt 5 voor 12.
Waarom? Er is grote werkdruk in het onderwijs en
het loon is niet in verhouding met leraren uit het
Voortgezet onderwijs. Het vak van leerkracht is
daardoor mede niet aantrekkelijk voor PABO
studenten. Er stromen maar weinig studenten in.
In het Westen van ons land is het tekort aan
leerkrachten alle lange tijd zeer zorgelijk. We
merken het nu ook in Friesland. Bij ziekte zijn er
geen invallers meer te vinden.
Het gaat wel om de toekomst van onze kinderen.
Op dinsdag 27 juni start de school om 9.30 uur.
Wilt u ons steunen. Dan kunt u naar bovenstaande
link gaan en de petitie ondertekenen. Bij voorbaat
dank. Namens al het onderwijzend personeel in het
basisonderwijs.
Musical
Er wordt al volop geoefend door groep 7 en 8. Juf
Geeske en Mart v.d. Berg regisseren het stuk en dit
doen zij fantastisch.

Schoonmaakavond
Op maandag 17 juli is de schoonmaakavond.
Om het schooljaar fris te starten, vragen wij u ons te
helpen met schoonmaken.
Graag een emmer + schoonmaakdoek meenemen. Het
zou fijn zijn wanneer er wat extra stofzuigers
meegenomen worden.
We starten om 19.00 uur en
houden om 20.00 een
koffie/theebreak. Om 21.00 uur
ronden wij de avond af.
De Peuterspeelzaal houdt deze
avond ook de grote
schoonmaak.
Een schone leerplek is voor onze
kinderen van groot belang.
Meester en juffendag
Op 4 juli is het meester- en juffendag. Dan vieren alle
meesters en juffen hun verjaardag in 1 keer. Feest op
school. De Oudervereniging biedt namens de kinderen
alle leerkrachten een cadeautje aan. Wij vragen u 1 euro
mee te geven aan uw kind. U kind hoeft dan zelf niet
meer een cadeautje mee te nemen. Maar we zijn
natuurlijk dol op tekeningen en kaarten.
Het zou leuk zijn wanneer alle kinderen verkleed op
school komen.
P.s. de euro kan uw kind inleveren bij juf Geartsje.

Oudergesprekken
Op 10 en 11 juli vinden de oudergesprekken plaats.
Aan u de vraag wat de geschiktste dag voor u is en
of u tussen 14.00 tot 17.30 of na 19.00 uur wilt
worden ingepland. Graag een reactie voor 28 juni.
Daarna stellen we een schema op. U kunt via de
mail reageren.
De keuze is:
O
10 juli tussen 14.00 en 17.30 uur
O
10 juli na 19.00 uur
O
11 juli tussen 14.00 en 17.30 uur
O
11 juli na 19.00 uur

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.
Agenda juni en juli
19- 6
19-6
4-7
7-7
7- 7
10-7
11-7
12-7
14-7
17-7
19-7
21-7

Leerlingenraad
MR-vergadering
Meester en juffendag
Rapporten mee naar huis
Musical groep 7/8
Oudergesprekken
Oudergesprekken
14.15 uur teamvergadering
Oud papier
Schoonmaakavond
Afscheid groep 8
12.00 uur vakantie t/m 3 september 2017

Oud papier
Laatste keer dit schooljaar
Vrijdag 14 juli 2017 wordt het oud papier weer
opgehaald. We willen aan de ouders van
onderstaande leerlingen vragen of zij ons willen
helpen.
Arina en Tristan v.d. Schaar
Lars en Tygo Nijholt
Noa Teeuwisse

Een leerling zegt na de pauze tegen een leerkracht: Ik liep
op het plein en toen flikkerde ik zomaar op de grond. De
opvoedkundige leerkracht wil de woordkeuze even
aanpassen en zegt: Je viel zomaar op de grond? Leerling:
Dat zei ik toch, ik flikkerde op de grond.

Min Thwe
Mariam, Sara en Sedra Azouz
Amier Eskander
Thijs, Aniek en Niels de Jong
Dylan Karperien
Nezar en Jana Mardini
Abbymay en Madelief van Tricht
Niet alleen de bovenstaande ouders zijn
welkom, elke ouder is welkom. Hoe meer
helpende handen, hoe eerder de klus is
geklaard.

Aniek zegt tegen juf Wilma dat er iemand in het zwembad
tegen haar had gezegd dat zij haar kende. Maar volgens
Aniek was dat niet zo, ze leek alleen wel wat op haar.
Ze kan wel op je lijken, zegt juf Wilma, maar jij bent uniek.
Antwoord terug: Nee hoor, ik ben Aniek.

