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Schoolfotograaf
Volgende week maandag 23 mei komt de schoolfotograaf bij ons op school. Tussen 8.30 uur en
9.00 uur is er gelegenheid om gezinsfoto’s te laten nemen met jongere broertjes of zusjes die
nog niet op school zitten. Daarna worden de individuele foto’s genomen en ook de groeps- en
andere gezinsfoto’s.
Sponsorloop
Wat hebben de kinderen vorige week
dinsdag hun best gedaan! Super om te
zien dat we met een gezamenlijke
inzet dit zo voor elkaar kunnen
krijgen. Complimenten aan alle
kinderen. Het meeste geld is
inmiddels al op school ingeleverd.
Voor degenen die dat nog niet
hebben gedaan; het kan nog deze
week. Volgende week maandag gaan
we tellen en zodra we het precieze
bedrag weten informeren we u
hierover.
OR
Er is een aantal wisselingen binnen de ouderraad. Zo gaat Sanne Sandstra de ouderraad verlaten.
Voor Sanne is inmiddels een opvolger gevonden in de persoon van Lieuwkje Harders. Lenie
Ykema haar periode in de OR zit er ook op en voor haar zoeken we nog een opvolger. De OR
vergadert een aantal keren per schooljaar en ondersteunt school bij de organisatie van
verschillende activiteiten. Meer informatie over de taken van een OR-lid kan worden gevraagd
bij één van de zittende OR-leden. Wilt u zich aanmelden als nieuw OR-lid, dan kunt u dat
doorgeven aan school. Via deze nieuwsbrief willen we Sanne en Lenie heel hartelijk danken voor
hun inzet de afgelopen jaren en heten we Lieuwkje van harte welkom.
Oproep vrijwilligers tuinonderhoud
Het onderhouden van de tuintjes om school gebeurt door
vrijwilligers. Hier zijn wij heel blij, maar er gaat wel de nodige tijd in
zitten. Daarom een vraag of er nog meer ouders (of
pakes/beppes/dorpsgenoten) zo nu en dan in de tuintjes zouden
willen helpen. Het hoeft niet iedere keer, maar als er een wat grotere
groep is, dan kan het ook wat afgewisseld worden. Rintje de Vries
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coördineert het tuinonderhoud en u kunt zich bij hem (of ondergetekende)
aanmelden als u wilt helpen.
Avondvierdaagse
Morgen start de avondvierdaagse in Workum en onze school is goed
vertegenwoordigd. Iedereen heel veel wandelplezier toegewenst!
Hemelvaart
Donderdag 26 en vrijdag 27 mei zijn alle kinderen vrij in verband met Hemelvaart. Op maandag
6 juni zijn alle kinderen vrij vanwege Pinksteren. Twee keer een lekker lang weekend.
Tot zover de berichten,
Jan Jacob Koornstra

Agenda
Mei
17
17-20
23
26
27

Mar en Klif groep 3/4
Avondvierdaagse
Schoolfotograaf
Hemelvaart (iedereen vrij)
Hemelvaart (iedereen vrij)

Juni
6

Pinksteren (iedereen vrij)
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