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Jubileum
Afgelopen januari zat juf Liesbeth 25 jaar in het onderwijs.
Vanwege de coronamaatregelen hebben we het toen niet
kunnen vieren. Gelukkig kan dat nu wel weer en vandaar dat
we het één en ander hebben georganiseerd. Zo is er op maandag
4 juli ‘s ochtends een voorstelling van Tijl Damen op school en
besteden we samen met alle kinderen enige aandacht aan het
25-jarig jubileum van juf. We willen juf deze ochtend ook een
aandenken van alle kinderen aanbieden in de vorm van een
boekwerk met door kinderen gemaakte tekeningen, verhalen,
gedichtjes, foto’s enz. Binnenkort krijgt iedereen een leeg blad
mee naar huis en hier kan iedereen thuis een eigen invulling aan
geven. Is het blad klaar, dan kan het ingeleverd worden bij juf Annet. Alle creativiteit wordt
verzameld in één boekwerk en dit geven we aan juf. We feliciteren juf van harte met deze
behaalde mijlpaal en wensen haar nog een lange carrière toe!
Doorschuiven
Om alvast een beetje te wennen aan de groep, het lokaal en de juf van volgend schooljaar, gaan
we de groepen op maandag 20 juni ‘doorschuiven’. Iedereen komt dan even op de plek van na
de zomervakantie. We doen dit vanaf 10.30 tot 11.30 uur.
Studiedag
Op vrijdag 24 juni heeft het team een studiedag. Alle kinderen zijn deze dag vrij.
Schoolreis
Het is alweer bijna zover; de schoolreis! Lekker een dagje erop uit en plezier
met elkaar maken. Maandag 27 juni is de dag dat het gaat gebeuren en we
hebben er nu al zin in. Vanuit de eigen groepen ontvangt u de nodige
informatie. Zijn er zaken die voor ons van belang zijn, dan kunt u dit
doorgeven aan de eigen leerkracht.
Dorpsfeesten
Op 1 juli a.s. zijn er dorpsfeesten in Parrega. Deze datum staat niet in de kalender, maar de
kinderen zijn deze dag wel vrij van school.
Formatie 2022-2023
Zo tegen het einde van het schooljaar zijn we ook alweer bezig met de invulling van het komende
schooljaar. De omvang van de formatie blijft gelijk en ook de invulling verandert niet zo heel
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veel. Er is één wijziging ten opzichte van het huidige schooljaar en dat gaat om juf Elske. Juf
Elske heeft een nieuwe baan aangenomen bij De Diken in Sneek en gaat ons helaas verlaten.
We vinden dat erg jammer, want we gaan een goede leerkracht missen, maar we gunnen het juf
ook van harte. Namens iedereen wil ik juf heel hartelijk danken voor alles dat juf voor de
kinderen en voor school heeft betekend en wensen haar heel veel plezier in Sneek toe! De
woensdag van juf Elske wordt na de zomervakantie ingevuld door juf Liesbeth, die uitbreiding
van haar taak krijgt. De verdeling wordt als volgt:

maandagochtend
maandagmiddag

Groep 1/2
Juf Deborah
Juf Deborah

Groep 3/4
Juf Annet
Juf Annet

Groep 5
Groep 6
Juf Lotte
Juf Hieke
Juf Lotte

Groep 7/8
Juf Gelbrich
Juf Gelbrich

dinsdagochtend
dinsdagmiddag

Juf Deborah
Juf Deborah

Juf Annet
Juf Annet

Juf Lotte
Juf Hieke
Juf Lotte

Juf Gelbrich
Juf Gelbrich

woensdag

Juf Deborah

Juf Annet
/juf
Liesbeth

Juf Lotte

Juf Gelbrich

donderdagochtend
donderdagmiddag

Juf Carlien
Juf Carlien

Juf Liesbeth
Juf Liesbeth

Juf Lotte
Juf Hieke
Juf Lotte

Juf Henrieke
Juf Henrieke

vrijdagochtend
vrijdagmiddag

Juf Carlien

Juf Liesbeth

Juf Lotte
Juf Hieke
Juf Lotte/Juf Hieke

Juf Henrieke
Juf Henrieke

De lestijden blijven hetzelfde. Iedereen is op woensdag om 12.15 uur uit. Op vrijdag zijn de
groepen 2 tot en met 4 om 12.00 uur uit en groep 1 is de hele vrijdag vrij.
Juf Henrieke is onze Intern Begeleider. Daarnaast is ze voorzitter van de GMR (van stichting
CBO De Greiden) en geeft RT. Voor deze werkzaamheden is ze op maandag en dinsdag
aanwezig.
Op woensdag is groep 3/4 gesplitst. Juf Annet geeft les aan groep 3 en juf Liesbeth aan groep
4.
Op 4 ochtenden in de week is groep 5/6 gesplitst. Juf Lotte geeft les aan groep 5 en juf Hieke
aan groep 6. ’s Middags zitten beide groepen wel bij elkaar. Juf Lotte geeft dan les aan groep
5/6 en juf Hieke geeft RT. Op woensdag zitten beide groepen ook bij elkaar en krijgen les van
juf Lotte
Juf Carlien geeft op woensdag extra individuele begeleiding (RT).
Meester Jan Jacob is twee dagen in de week aanwezig in Parrega. In eerste instantie zal dat op
maandag en woensdag zijn.
Schoolfotograaf
De schoolfotograaf is gelukkig weer hersteld van zijn ziekte en komt langs op
dinsdag 21 juni. 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.
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Overhandiging sponsorgeld
Woensdag 8 juni jl. hebben de ‘cheque’ met daarop de opbrengst van de sponsorloop
overhandigd aan Piet van der Meer. Piet heeft namens de Werkgroep Opvang Parrega/Hieslum
de ‘cheque’ in ontvangst heeft genomen en heeft ons verteld wat er met dat bedrag gebeurt. Het
totale bedrag is uitgekomen op € 3167,50 en dat is door de kinderen bijelkaar gerend. Top! Wat
een prestatie.

Tot zover de berichten,

Agenda

Jan Jacob Koornstra

Juni
21
22
24
27
28

Schoolfotograaf
Juf Liesbeth jarig
Studiedag (alle leerlingen vrij)
Schoolreis
Juf Carlien jarig

Juli
1
4
4-8
11
14
15

Rapport mee
Jubileum juf Liesbeth
Oudergesprekken (op aanvraag)
Afscheid groep 8
Slotdag (iedereen 12.00 uur vrij)
Zomervakantie
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