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Dinsdag 17 januari 2023 
 
Rijders schoolschaatsen 
In januari en februari doen de kinderen uit groep 5 tot en met 
8 mee met het schoolschaatsen in Leeuwarden. We zoeken 
voor alle dagen nog één rijder (en voor 27 januari en 10 
februari nog twee). Wilt u een keer  meerijden, dan kunt u dit 
doorgeven aan één van de leerkrachten. Het gaat om de 
volgende data: vrijdag 20 januari, vrijdag 27 januari, vrijdag 3 
februari en vrijdag 10 februari. We vertrekken rond 11.30 en 
verwachten rond 13.45 weer terug te zijn. We gaan er vanuit dat 
de ouders die zich inmiddels hebben opgegeven om een keer 
mee te rijden, op de aangegeven dag aanwezig zijn. Weet u niet 
meer precies voor welke dag u zich heeft opgegeven, dan kunt 
dit u altijd aan één van de leerkrachten vragen.  
 
Studiedag 
Op donderdag 16 februari heeft het team een studiedag. We gaan deze dag aan de slag met de 
missie en visie van school. We doen dit onder begeleiding van Cedin. Alle leerlingen zijn deze dag 
vrij van school.  
 
Verzoek 
We zien dat er in de groepen nog wel eens uitnodigingen voor verjaardagen (en bijvoorbeeld 
kerstwensen) worden uitgedeeld aan een aantal leerlingen uit de groep. Dat betekent dat er ook 
kinderen in de groep zitten die geen uitnodiging of kaartje krijgen. Voor kinderen kan het erg 
vervelend zijn dat ze worden ‘overgeslagen’. We vragen u daarom om uitnodigingen en andere 
kaartjes buiten schooltijd om uit te delen. Dat 
voorkomt teleurgestelde kinderen in de groep. 
Bij voorbaat dank. 
 
Tot zover de berichten,  
 
Jan Jacob Koornstra 
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Agenda 
 
Januari 
20 Schoolschaatsen groep 5-8 
27 Schoolschaatsen groep 5-8 
 
Februari 
3 Schoolschaatsen groep 5-8 
10 Schoolschaatsen groep 5-8 
16 Studiedag (alle leerlingen vrij) 
17 Rapport mee 
20-24 Oudergesprekken (uitnodiging volgt) 
27 Start voorjaarsvakantie 
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