Flitsnieuws
Info bulletin no. 14 20-5-2019
Welkom
Vanaf deze plaats willen wij in groep 1 Eva van harte welkom
heten. Eva is natuurlijk al een tijdje op school maar was nog niet
genoemd in deze rubriek. We wensen Eva veel plezier bij ons op
school.
Oud Papier opbrengst
In de maand maart hebben we ongeveer 18 ton oud papier
opgehaald. Hiervoor krijgen we een bedrag van € 873,05.
Musical
Ook dit schooljaar zal groep 7 en 8 hun musical (generale)
opvoeren voor de groepen 2 t/m 6 van de school. Dit zal
plaatsvinden bij zalencentrum Klijnstra Hoofdstraat West 6 op
woensdag 29 mei. Voor het begeleiden van de kinderen uit de
groepen 2 t/m 6 die lopend naar de Musical gaan, hebben wij wel
wat hulp nodig. U kunt zich hiervoor opgeven bij de leerkracht. Het
vertrek is rond 9.00 uur en het zal rond 11.45 uur afgelopen zijn.
Op woensdagavond 29 mei om 20.00 uur is het optreden voor alle
overige belangstellenden. De kinderen uit groep 7 en 8 krijgen 4
vrijkaartjes. Mochten er meer kaartjes gewenst zijn, dan kunnen
deze t/m 25 mei gratis opgehaald worden bij juf Marijke.

Schooltenue
Het schooltenue kunnen de kinderen thuis houden tot na de
avondvierdaagse.
Wij gaan ervan uit dat als iedereen het shirt en het broekje direct na iedere
activiteit wast, dit helemaal goed moet komen. Even vooraf weken bij
smeer en vlekken. We hopen dat iedereen met de grootste zorg het tenue
behandeld.
Tuintoneel groep 1
Donderdag 23 mei om 13.30 voert groep 1 het Tuintoneel op. De zaal is
geopend vanaf 13.15. Alle ouders, verzorgers, opa’s en oma’s zijn van harte
welkom op onze school. Zorg dat u op tijd aanwezig bent. We hopen op een
mooie voorstelling, een grote opkomst en enthousiast publiek. De kinderen
hebben er heel veel zin in.

Avondvierdaagse
Wilt u uiterlijk a.s. vrijdag het opgavenformulier voor de Avondvierdaagse
inleveren. De Avondvierdaagse zal plaatsvinden van dinsdag 5 t/m vrijdag 8
juni. Doordat de politie niet meer ondersteund als verkeers-regelaar
tijdens de Avondvierdaagse, hebben wij uw hulp hard nodig om
verkeersregelaars te leveren. Alle scholen dienen minimaal drie personen af
te vaardigen hiervoor. De verkeersregelaars gaan een E-learning
programma volgen via de computer. Door een mail te sturen naar
avond4daagsewolvega@hotmail.com kun je je opgeven voor verkeersregelaar en ontvang je een inlogcode. Mocht u zich hiervoor aanmelden
wilt u dit dan ook even op school doorgeven.

Verloting
Tijdens de musical van groep 7 en 8 willen wij graag een verloting
houden. Hiervoor zoeken wij diverse prijzen. Misschien heeft u nog
een aardigheidje in de kast liggen en wil u dit wel ter beschikking
Belangrijke data
stellen. U kunt de spullen in de oranje kast in de multifunctionele
ruimte zetten
Mei
20 MR vergadering
Loes
22-23 studie Tweedaagse directies
Afgelopen week is Loes geopereerd en is haar zieke nier
23 Tuintoneel groep 1
verwijderd. Het is allemaal nog even heel spannend geweest,
23 OV vergadering
omdat Loes achteraf nog een bloeding had. Gelukkig hebben de
24 oud papier
artsen deze kunnen stelpen.
29 Generale repetitie Musical
Loes ligt in het ziekenhuis in Drachten. Voor bezoek is ze nog te
29 Musical
zeer verzwakt maar een kaartje zal haar vast goed doen.
30,31 Hemelvaart ( vrij)
Haar adres is:
Ziekenhuis Nij Smellinghe
Juni
Kamer a 103
04 Rietnymf groep 2
Compagnonsplein 1
05 excursie Frederiksoord groep 7-8
9202NN Drachten
10 Pinksteren (vrij)
11 t/m 14 Avond vierdaagse
Oud papier
12 managementoverleg
Vrijdag wordt het oud papier weer opgehaald. Alle ouders die
19 Margedag (vrij)
helpen hebben het hesje mee naar huis gekregen. Momenteel
21 schoolreis groep 1-2
hebben we niet voldoende hesjes omdat er mogelijk wel eens één 21 schoolreis groep 3-4
thuis blijft liggen. Zou u die weer mee willen nemen naar school.
25 Ov vergadering
Gezien het feit dat Loes niet op school aanwezig is en Annigje deze 26 t/m 28 kamp
week ivm Tweedaagse ook niet, verzoeken we u nadrukkelijk zelf
28 rapporten mee
voor vervanging te zorgen mocht u onverhoopt niet kunnen
helpen. We rekenen op uw begrip. Vervanging wel graag via mail
aan school doorgeven.
Met vr. groet Annigje van den Berg
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