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Oud papiercontainer
De oud papier container staat vanaf vandaag t/m maandag op het
parkeerterreintje van de kiss and go, omdat het terrein bij de
Steense in gebruik is als camping voor de fietsvierdaagse. Wilt u
hier dus rekening mee houden tijdens het halen en brengen van de
kinderen.
Oud papier
Vrijdag 4 juli is de laatste oud papier actie van dit schooljaar. De
kinderen krijgen een groot papier mee waarop alle oud papierdata
voor het komend schooljaar staan. Bewaar dit papier dus goed en
hang het op een zichtbare plek. Komend schooljaar worden er
geen oud papier briefjes meer door de kinderen rondgebracht. Dit
is een kleine bijdrage voor een beter milieu.
Nieuwe baan voor juf Marije
Afgelopen week hebben we vernomen dat Marije een baan heeft
gekregen op RSG in Steenwijk. Een heel nieuwe uitdaging voor
haar. We feliciteren haar natuurlijk van harte met deze baan, maar
vinden het ondertussen ook heel jammer dat ze bij ons weggaat.
Volgende week woensdag nemen we afscheid van juf Marije. Voor
u als ouder is er ook gelegenheid om even afscheid van haar te
nemen tussen half 2 en 2 uur.
Op dit moment zijn we druk bezig met de sollicitatiegesprekken
voor een nieuwe leerkracht. Zodra we hier duidelijkheid over
hebben hoort u dit van ons.
Verdeling van de groepen
Groep 1: juf Jolanda gehele week
Groep 1/2: juf Maaike gehele week
Groep 3: juf Nella ma en di en juf Evelien woe t/m vr
Groep 4: vacature op ma t/m woe en juf Marit op do en vr
Groep 5: juf Anna gehele week
Groep 6; juf Geeke gehele week
Groep 7/8: juf Marijke gehele week met ondersteuning van
onderwijs assistent Anneke op ma en di en op woe t/m vr
ondersteuning van 2 3e jaars stagiaires onderwijsassistent
Zwangerschapsvervanging Maaike
Vier weken na aanvang van het schooljaar gaat Maaike met
zwangerschapsverlof. Onze Lio- stagiaire Marije is dan klaar met
haar opleiding en gaat de vervanging doen. In de eerste vier weken
zal Marije ook al in deze groep staan, zodat de overdracht zo
soepel mogelijk verloopt.
Kleutergroepen
Het komend schooljaar bestaan de kleutergroepen uit een groep 1,
hier stromen de vierjarigen in, en een groep 1/2. Hier zitten de
kinderen van groep 1 die voor 1 maart 5 jaar worden en alle
kinderen van groep 2. Dit hebben we zo gedaan omdat anders
groep 1 al met een veel te grote groep start en er gedurende het
jaar natuurlijk nog meer kinderen bij komen.

Schoolreis groep 5-6
Maandag 8 juli gaan de kinderen van groep 5-6 op schoolreis. De
bestemming is nog een verrassing voor de kinderen. Volgende week krijgen
de kinderen alle informatie over dit schoolreisje mee.
Afscheid groep 8
Woensdag 10 juli nemen we ’s avonds afscheid van groep 8. Deze avond
begint om 19:30 uur. De uitnodiging hiervoor heeft uw kind reeds
ontvangen. De kinderen worden ’s middags om 17.15 uur bij school
verwacht voor een gezellig samenzijn en aansluitend wordt er gegeten.
Tussenstand pannenkoekbakkers
Op dit moment hebben zich 18 bakkers opgegeven en zij bakken in totaal
ongeveer 350 pannenkoeken. We hebben iets meer dan 160 kinderen op
school en mochten alle kinderen ongeveer 3 pannenkoeken willen eten dan
komen we nog 130 pannenkoeken te kort. Dit zijn ongeveer 13 pakken
DUS Wie wil nog bakken????? Geef je op bij het formulier in de keuken.
Laatste schooldag
Op de laatste schooldag willen we graag pannenkoeken met de kinderen
eten. Hiervoor zoeken we natuurlijk bakkers en baksters. Mocht u willen
pannenkoeken willen bakken, wilt u dit dan doorgeven op school of
invullen op de lijst die in de keuken hangt. U kunt ook aangeven of u 1 of
meerdere pakken wilt bakken. Bij voorbaat onze hartelijke dank, zeker
namens alle kinderen.
De kinderen nemen deze dag hun eigen fruitpauze-hap en drinken mee.
Deze dag doen we niet, zoals de afgelopen 2 jaar gebruikelijk, een
vlottenrace, maar houden we een dierengeluidenspel rondom school. In de
laatste flits krijgt u het programma voor deze dag van ons.
De kinderen zijn deze dag om 12.00 uur uit.

Belangrijke data

Juli
04-05 Maaike afwezig i.v.m. huwelijk
05 oud papier
08 Schoolreis groep 5-6
08 MR vergadering
10 afscheid groep 8
12 laatste schooldag 12:00 uur uit.
13-07 t/m 25-08 zomervakantie.

Met vr. groet Annigje van den Berg

Grote Vuurvlinder 2 8472 CH WOLVEGA 0561-615500 directie@tuindorpschool.nl

Pagina 1

