Flitsnieuws
Info bulletin no. 18 09-7-2019
Afscheid groep 8
Oud papier
Woensdag 10 juli nemen we ’s avonds afscheid van groep 8. Deze avond
In de maand mei is er 19,040 ton oud papier opgehaald. Hier stond begint om 19:30 uur. De uitnodiging hiervoor heeft uw kind reeds
een vergoeding van € 910,84 tegenover. We zijn hier heel blij mee. ontvangen. De kinderen worden ’s middags om 17.15 uur bij school
verwacht voor een gezellig samenzijn en aansluitend wordt er gegeten.
Nieuwe leerkrachten
Na de zomervakantie komt Anneke Bouius lesgeven op maandag
Laatste schooldag
t/m woensdag in groep 4. Anneke geeft op dit moment in
Op de laatste schooldag willen we graag pannenkoeken met de kinderen
Leeuwarden les aan een groep 4. We vinden het heel fijn dat
eten. Hiervoor zoeken we natuurlijk bakkers en baksters. Mocht u willen
Anneke bij ons op school komt. Verder komt Anneke Mook als
pannenkoeken willen bakken, wilt u dit dan doorgeven op school of
onderwijsassistent op de maandag en dinsdag in groep 7/8.
invullen op de lijst die in de keuken hangt. U kunt ook aangeven of u 1 of
De eerste maandag na de vakantie zullen we aan het begin van de meerdere pakken wilt bakken. Bij voorbaat onze hartelijke dank, zeker
ochtend gelegenheid geven om even kennis te maken met beide
namens alle kinderen.
nieuwe juffen.
De kinderen nemen deze dag hun eigen fruitpauze-hap en drinken mee.
Deze dag houden we een dierengeluidenspel rondom school.
Pannenkoeken
8:30 aanvang school, kinderen in de eigen groep
Er staan op dit moment voldoende bakkers op de lijst, dus het
9:00 start dierengeluiden spel
moet goed komen. Iedereen die pannenkoeken bakt mag ze rond
11:00 pannenkoeken kunnen gebracht worden
11:00 uur op school brengen. Mocht dit lastig zijn dan kunt u ze
11:30 eten in de groepen
natuurlijk altijd in het begin van de ochtend in de keuken zetten.
12:00 vakantie
Wilt u er goed om denken dat u uw eigen bord of pan na afloop
weer mee naar huis neemt?
De kinderen zijn deze dag om 12.00 uur uit.
Sponsoring firma Verkley
We zijn heel blij dat we van firma Verkley allemaal oranje hesjes
hebben gekregen voor de oud papier lopers. Geweldig.

Oproep voor kandidaten voor de MR van obs Tuindorp
In verband met de aflopende zittingstermijn van Rolien Woudberg is de
Medezeggenschapsraad van obs Tuindorp voor haar Oudergeleding op zoek
Spelletjes Monkey Town
naar een betrokken en enthousiaste vader of moeder. In de
Geregeld krijgen we leuke spelletjes of knutselmateriaal van
Medezeggenschapsraad of kortweg de MR hebben 2 ouders en 2
Monkey Town. Heel erg bedankt hiervoor, de kinderen zijn er super leerkrachten zitting. Deze raad overlegt zo’n zes keer per schooljaar met de
blij mee.
directie over belangrijke schoolzaken, zoals schooltijden, vakantieregeling,
personeelsbeleid, zorgbeleid, onderwijsmethoden en fusieplannen. De
leden van deze raad worden eens in de drie jaar gekozen.
Openings steen
Wilt u als ouder meebeslissen en meepraten over het beleid van onze
Zoals u heeft kunnen zien ligt er bij de ingang van school een grote school, dan kunt u zich kandidaat stellen door voor uiterlijk 1 september
steen met 2 paar voeten. Deze steen is gemaakt voor de opening
a.s. een mail te sturen naar administratie@tuindorpschool.nl t.a.v.
van het IKC. Op de steen zijn de voeten afgedrukt van de oudste
Medezeggenschapsraad. Indien meerdere ouders zich kandidaat stellen zal
leerling en van het jongste kindje van de kinderopvang. Die was
er een verkiezingsprocedure opgestart worden.
toen net 3 weken oud. We zijn heel blij dat de mannen van de
Mocht u nog vragen hebben over de Medezeggenschapsraad, neem dan
gemeente deze steen voor ons gelegd hebben.
gerust contact op met Rolien Woudberg (0561 – 615563) of Jan
Westerbeek tel 06-37288046.
Activiteitenkalender
Bij deze flits ontvangt u de activiteitenkalender voor het komend
schooljaar. Bewaar hem goed op een zichtbare plek.
Belangrijke data

Juli
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
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