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Woensdag 9 juni 2021 
 
Klusavond 
Een aantal ouders heeft zich inmiddels aangemeld voor de klusavond van volgende week maandag 
14 juni a.s. Maar er kunnen er nog meer bij! Wilt u ons helpen met het netjes maken van het 
schoolplein, het tuinonderhoud, de ramen buitenom schoonmaken enz.? U kunt zich aanmelden 
via de mail van school of via het opgavestrookje. We starten om 19.00 uur. Bij voorbaat dank.   
 
Schoolreis 
In de nieuwsbrief van vorige week woensdag stond al vermeld dat 
we in overleg waren met de MR over de schoolreis. We kunnen nu 
melden dat de groepen 1 tot en met 6 op donderdag 17 juni 
(volgende week al!) ‘ouderwets’ op schoolreis gaan. Wel zullen we 
proberen om ons zoveel mogelijk aan de coronaregels en afspraken 
te houden, maar we denken dat we dit op een verantwoorde wijze 
toch kunnen organiseren. U krijgt zeer binnenkort meer informatie 
van de eigen leerkrachten. 
 
Rapporten 
De rapporten worden op donderdag 24 juni aan de kinderen meegegeven. In de planning stond 
dat dit de 23e zou gebeuren, maar het wordt één dagje later. Als u een gesprek wilt met de leerkracht 
over de ontwikkeling van uw kind(eren), dan kunt u contact opnemen met school en in onderling 
overleg met de leerkracht een afspraak maken. 
 
Niet vrij 
Op donderdag 24 juni staat in de kalender dat alle kinderen ’s middags vrij zijn vanwege een 
zorgvergadering. Op dinsdag 29 juni staat er in dat de kinderen van  groep 1/2 vrij zijn, vanwege 
een groepsbespreking. Voor beide momenten geldt dat we deze op een andere wijze gaan 
organiseren en dat de kinderen niet vrij zijn. Iedereen wordt dan ook gewoon verwacht op school.  

 
Tuinonderhoud 
Na jarenlang het tuinonderhoud van school te hebben gedaan, wil 
Piet van der Meer dit wel graag overdragen aan iemand anders. Is er 
een ouder (of meerdere ouders) die dit op zich wil(len) nemen? Of 
weet u een dorpsgenoot die hier wel belangstelling voor heeft? Voor 
meer informatie hierover kunt u contact opnemen met school. Langs 
deze weg willen wij Piet van der Meer heel hartelijk danken voor de 
vele uurtjes die hij, geheel belangeloos, heeft besteed aan het 
tuinonderhoud van school. Top Piet! Dank je wel!  
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Spulletjes te koop 
De zolder wordt momenteel enigszins opgeruimd en dan komen er vaak spullen tevoorschijn waar 
we niets meer mee doen. Zo hebben we een aantal gitaren, keyboards en kleutermeubilair in de 
aanbieding. Tegen een kleine vergoeding kunt u deze komen ophalen. Wie het eerst komt… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laatste schooldag 
De laatste schooldag van dit jaar valt op donderdag 8 juli. De oranjevereniging heeft ons benaderd 
of zij deze dag ook iets voor ons kunnen betekenen. En in onderling overleg hebben wij besloten 
dat we van de laatste schooldag ook nog een hele bijzondere willen maken. Dit om het, toch weer 
zo raar verlopen, schooljaar goed met zijn allen af te sluiten. We gaan daarom op deze dag een 
tweede (klein) schoolreisje organiseren. En in dit geval naar Sybrandy’s speelpark (Fûgeltjespark) 
in Oudemirdum. Omdat we financieel niet nog een bus kunnen huren, doen we een beroep op u 
als ouders. Wilt u kinderen heen of terug rijden, dan kunt u dit doorgeven aan school. Dat kan via 
een mail, telefoontje of persoonlijke melding bij één van de personeelsleden. Tenzij het anders 
wordt, vragen we rijders wel met een mondkapje te rijden. Meer inhoudelijke informatie volgt tegen 
die tijd. Nog wel de moeite waard om vertellen is dat de oranjevereniging de entree betaalt. Super! 
Dank jullie wel. 
 
Tot zover de berichten,  
 
Jan Jacob Koornstra 
 

 

 
  

Agenda 
 
Juni 
14 Klusavond 
22 Juf Liesbeth jarig 
24 Rapport mee 
28 Juf Carlien jarig 
 
Juli 
6 Afscheid groep 8 
 Musical groep 7/8 
7 Schoolkrant mee 
8 Laatste schooldag 
9 Zomervakantie 
 


