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NIEUWSBRIEF
Schooljaar 2017-2018
Nummer 5 18 oktober 2017
Sinterklaas sprookje
Op vrijdagmiddag 17 november gaan de groepen 3
t/m 6 het Sinterklaas sprookje bezoeken. Dit vindt
plaats in Ter Idzard. Er moeten in totaal 55
leerlingen vervoerd worden. Wilt u ons brengen en
halen?
We vertrekken om 12.30 uur vanaf school.
Het sprookje duurt ongeveer 2 ½ uur.
We willen graag weer om 15.30 uur opgehaald
worden uit Ter Idzard.

Kleuter/peuterfestijn
Dinsdag 17 oktober 2017 zijn
de kleuters door de
Peuterspeelzaal uitgenodigd
om samen met de peuters
een muziekfestijn bij te
wonen. Iedereen heeft
genoten. Muziek, muziek
maken en zingen. Daar wordt
ieder mens vrolijk van?

Groep 1/ 2 / 3 gaat aanstaande donderdag de herfstvakantie inluiden met “ het appelcircuit “ . Lekker!!

Bijlage
Aan deze Nieuwsbrief treft u een bijlage aan over
de Sporttoer van Weststellingwerf. Verschillende
sporten worden op verschillende plaatsen in de
gemeente in de herfstvakantie aangeboden.
Huiswerk in groep 5
Na de herfstvakantie start groep 5 met het maken
van huiswerk. Om de leerlingen te laten wennen
aan thuis schoolwerk maken, oefenen zij iedere
week 2 oefeningen van BLOON. BLOON is een
website waar leerlingen spellingsafspraken van
school kunnen oefenen. De juf beheert de groep en
kan de vooruitgang controleren. Dinsdag 17
oktober hebben de leerlingen van groep 5 de brief

Oud papier
Vrijdag 17 november 2017 wordt het oud papier weer
opgehaald. We willen aan de ouders van onderstaande
leerlingen vragen of zij ons willen helpen. (het nieuwe
rooster kunt u op de website terugvinden)
Nick en Dewi Vlasma

Davey Zuurveld
Dani de Bier
Rome Hof
Salma, Maryam en Soufian Koudad

8-12
11-12
13-12
15-12
18-12

Luizencontrole
Oudervereniging vergadering
14.15 uur Teamvergadering
Oud papier
Informatieavond Voortgezet Onderwijs (alleen
voor ouders van groep 8 leerlingen)
17.00 uur Kerstdiner
Alle leerlingen zijn om 12.00 uur vrij

Amber Steenbergen

21-12
22-12

Rabia Fanoos

25-12 t/m 5-1 2018 Kerstvakantie

Lilyan Sasila
Dan Tarshhane
Maya Tabak
Niet alleen de bovenstaande ouders zijn
welkom, elke ouder is welkom. Hoe meer
helpende handen, hoe eerder de klus is
geklaard.
Tevens kunnen leerlingen uit de bovenbouw
ook hun familie vertegenwoordigen.
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 oktober, november en december 2017
18-10 Groepsoptreden groep 3
19 en 20-10 Juf Geartsje in de Tijnje
19-10 Verkiezing leerlingenraad groep 5

23-10 t/m 27-10 Herfstvakantie
30-10 Oudervereniging vergadering
2 en 3-11 Juf Geartsje in de Tijnje
3-11
Luizencontrole
7 en 8-11 Juf Geartsje in de Tijnje
8-11
Lampion maken met de hele school
10-11 Juf Geartsje afwezig (studie)
10-11 17.00 uur Lampion lopen bij Sickingaoord
(groep 1 t/m 4)
15-11 14.15 uur Teamvergadering
15-11 Vergadering Oudervereniging
16 en 17-11 Juf Geartsje in de Tijnje
17-11 12.00 uur Groep 3 t/m 6 bezoeken het
Sinterklaassprookje
18-11 Landelijke intocht Sinterklaas
20-11 Oudergesprekken op verzoek
21-11 Oudergesprekken op verzoek
23 en 24-11 Juf Geartsje in de Tijnje
27-11 Training Wetenschap en Techniek
28-11 Groepsoptreden groep 6
28 en 29-11 Juf Geartsje in de Tijnje
1-12
Sinterklaasviering op school

Wist u dat….
…….
De schoolfoto’s binnen zijn gekomen?
…….
Er ook een teamfoto is gemaakt?
……
Het team niet tevreden is over het resultaat?
……
Dit de reden is dat de teamfoto niet op de site
komt?
…….

