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Jubileum juf Liesbeth
Afgelopen maandag hebben we het 25-jarig
jubileum van juf Liesbeth gevierd. ’s Ochtends was
er een hilarische voorstelling van Tijl Damen, waar
we erg om moesten lachen. We hebben juf cadeaus
gegeven en van juf nog een heerlijk ijsje gekregen.
Nogmaals gefeliciteerd juf en op naar de volgende
25!
Wisselingen in de OR en MR
Lenie Ykema en Sanne Sandstra gaan aan het eind
van dit schooljaar de ouderraad verlaten. Zij
worden opgevolgd door Monique Boekema en
Lieuwkje Harders. Ook de MR verandert van
samenstelling. Nienke Vijver en Pieter van der Valk
gaan uit de MR en Eleonora Jansen en Liesbeth
Giesing komen voor hen in de plaats. Wij willen
Lenie, Sanne, Nienke en Pieter heel hartelijk
danken voor de vele vrije uurtjes die zij belangeloos
hebben besteed aan school. Daarnaast heten wij de
nieuwe OR en MR-leden van harte welkom.
Kopiëren
Er zijn diverse mensen en instanties die gebruik maken van ons kopieerapparaat. En dat is prima,
maar zou u dit zoveel mogelijk na schooltijd willen doen? Bij voorbaat dank.
Schoonmaakavond
De eerste schoonmaakvond in het nieuwe schooljaar is gepland op maandag 12 september. De
tweede is op donderdag 9 maart 2023. We verdelen alle gezinnen over één van beide avonden en
hopen dat ieder gezin vertegenwoordigd is op een avond. Voor 12 september staan de volgende
gezinnen ingedeeld: Zeinstra, Ybema, Van Esveld, Giesing, De Boer, Harders, Ykema, De Vries,
Feenstra (Jurre Inne), Van der Wal, Stellingwerf, Feenstra (Rommert, Gerben), Hoeke en Knol.
Lukt het niet op de aangegeven avond, dan kunt u wisselen met een gezin welke
ingedeeld is op de tweede avond (gezinnen die hier niet genoemd zijn).
Verjaardag juf Annet en juf Liesbeth
Komende vrijdag 8 juli vieren juf Annet en juf Liesbeth hun verjaardag. De
kinderen hebben vanuit de groep inmiddels de nodige informatie gekregen.
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Vanuit de GMR
Beste ouders / verzorgers,
Ik wil jullie bij deze laten weten dat het gelukt is om de GMR vacatures van de oudergeleding
vervuld te krijgen. Het nieuwe schooljaar 2022-2023 zullen we starten met 4 personen uit de
oudergeleding en 4 personen uit de personeelsgeleding:
-Wjelsryp, De Grûnslach: Een ouder en een personeelslid
-Arum, De Oanrin: Een ouder
-Makkum, De Ark: Een ouder en een personeelslid
-Parrega, De Paadwizer: Een personeelslid
-Easterein, De Foareker: Een personeelslid
-Tjerkwerd, De Reinboge: Een ouder
Met vriendelijke groet,
Henrieke de Greef
Voorzitter GMR
Afscheid
Aan het eind van een schooljaar nemen we afscheid van groep 8. Voor Rinus, Ilse, Doutsen, Jasper,
Silke, Jildou en Esmee zit de basisschool erop en zij gaan een nieuwe uitdaging aan op het VO. Wij
wensen hen allen veel succes en een hele plezierige tijd toe op hun nieuwe school. Zet hem op! En
kom nog maar eens langs om te vertellen hoe het met je gaat. Maandagavond 11 juli is de musical
en nemen we afscheid van deze toppers.
Ook nemen we afscheid van juf Elske. Na de vakantie gaat juf aan de slag op De Diken in Sneek.
Heel veel succes juf! Bedank voor je inzet en enthousiasme gedurende alle jaren die je hier juf bent
geweest!
Laatste schooldag
Volgende week donderdag sluiten we het schooljaar af met een feestelijke ochtend. Het thema is
‘Sprookjes’ en iedereen mag verkleed komen als sprookjesfiguur. Op Parro staat iets meer
informatie. Om 12.00 uur zijn we klaar en dan start de zomervakantie. We starten het nieuwe
schooljaar op maandag 29 augustus met een gezamenlijk koffie-/theemoment. Dit start om 8.20
uur en duurt tot 9.00 uur. Maar eerst de zomervakantie! Iedereen een hele fijne vakantie toegewenst
en tot 29 augustus!
Tot zover de berichten,

Agenda

Jan Jacob Koornstra

Juli
4-8
8
11
14
15

Oudergesprekken (op aanvraag)
Verjaardag juf Annet en juf
Liesbeth
Afscheid groep 8/Musical
Slotdag (iedereen 12.00 uur vrij)
Zomervakantie

Augustus
29
Eerste schooldag/Koffie
theeochtend
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