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Agenda
Dinsdag 19 juni
Woensdag 20 juni
Donderdag 21 juni
Vrijdag 22 juni
Maandag 25 juni
Donderdag 28 juni
Maandag 2 juli
Dinsdag 3 juli
Donderdag 5 juli

Intekenen voor oudergesprekken
Zwemochtend groep 6
Schoolreis groep 4 en groep 5
Teamdag, kinderen vrij
Teamdag, kinderen vrij
Schoolreis groep 6
Schoolfotograaf op school
Oudergesprekken
Atletiekdag
Oudergesprekken
Lauswoltconcert groep 8

Oudergesprekken
De laatste ronde oudergesprekken van dit schooljaar staat gepland op dinsdag 3 juli en donderdag 5 juli.
Vanaf morgen kunt u zich weer intekenen, dan versturen we de uitnodigingen.
Ziekte
Vanochtend werden we geconfronteerd met een zieke juf Sietske en een zieke juf Mariska. Via een
spoedoproep van social schools moesten we de ouders van kinderen uit groep 1b en groep 2 vragen om
hun kind thuis te houden als dat kon. Dat is dit jaar nog niet eerder gebeurd… Er is, zoals u weet, een
ernstig tekort aan invalkrachten in het basisonderwijs. Gelukig konden veel ouders een andere oplossing
vinden, waardoor we de kinderen die er wel waren, samen konden opvangen. Bij deze erg bedankt voor de
prettige en flexibele houding, daar zijn we blij mee! Voor morgen zijn er gelukkig in beide groepen weer
leerkrachten paraat.
Schoolkamp en schoolreis
Zowel de oudste als de jongste kinderen van onze school hebben vorige week een érg leuk uitje beleefd!
Het driedaagse schoolkamp van groep 8 was super en ook de kinderen van groep 1 hebben erg genoten.
Deze week is het de beurt aan groep 4 en groep 5.

Voor in de agenda… laatste schoolochtend op vrijdag 20 juli
Op de allerlaatste schoolochtend van het schooljaar organiseren we een mooi feestje! De kinderen hebben
ons gevraagd om een talentenshow te mogen organiseren. Dit gaan we doen. Tegelijkertijd wordt er een
dansvoorstelling ingestudeerd waar alle groepen aan mee doen. Beide evenementen willen we bundelen.
We nodigen daarom binnenkort “iedereen die kijken wil” (vaders, moeders, pakes, beppes, dorpsgenoten)
uit om op onze laatste schoolochtend vanaf 10 uur naar De Theaterzaal van De Skâns te komen. Ook
wijzelf lopen in een parade met de hele school naar de Skâns. Vóór de pauze is er dan een talentenshow,
na de pauze is de dansvoorstelling waarbij alle kinderen met hun groep op het toneel kunnen schitteren.
Ook is er de mogelijkheid om elkaar vanuit de Skâns een fijne zomervakantie te wensen. Rond twaalf uur
begint de zomervakantie dus, vanuit de Skâns.
Danslessen juf Marjanne
Alle kinderen volgen danslessen van vakdocente Marjanne Oost van Atelier Majeur. Marjanne behandelt
verschillende dansvormen en studeert ook met alle groepen een dans-act in. Gezamenlijk wordt dit een
mooie voorstelling die we op onze allerlaatste schooldag opvoeren in De Skans, zie bericht hierboven.
Ontruimingsoefening
Onder toezicht van een medewerker van de Brandpreventie hebben we een ontruimingsoefening
uitgevoerd. In 1 minuut en 50 seconden waren alle kinderen rustig de school uit en we hebben ons per
groep verzameld op het grote veld naast de skatebaan. We kregen complimenten!
Zwemochtend groep 6
Komende woensdag 20 juni spelen de kinderen van groep 6 spelletjes in en rondom het zwembad. Dit is
een jaarlijks evenement voor alle groepen 6 uit Gorredijk. Dit jaar zijn we van 10.00 uur tot 12.00 uur
welkom. Daarna mogen de kinderen vanaf de Delte zelf naar huis fietsen.
Oefenen voor de Atletiekdag groepen 6, 7 en 8
De kinderen oefenen samen met de buurtsportcoach de onderdelen van de atletiekdag. Zo worden ze
voorbereid op de onderdelen om op dinsdag 3 juli goed beslagen ten ijs te komen.

Schoolfotograaf
De schoolfotograaf komt op maandag 2 juli foto’s maken. De broertjes en zusjes kunnen net als in
voorgaande jaren vanaf 8.15 uur op de foto gezet worden. Daarna gaan alle groepen op de foto en wordt
er van ieder schoolgaand kind een portretfoto gemaakt. Nadere info volgt in een volgende nieuwsbrief.
Een goede week toegewenst!
Het schoolteam

