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De jarigen van deze weken
Jorin Tara Guus Lorenzo Silde

Agenda
10 juni
11 juni
14 juni`
17 juni
19-21 juni
24 juni
03 juli
03 juli

Tweede Pinksterdag: alle leerlingen vrij
Studiemiddag: alle leerlingen om 11.45 uur vrij
Derde les Open Stal groep 6
Schoolreis groep 1-2
Schoolkamp groep 7-8
Studiedag team: NB: gewijzigde datum ( i.p.v. 1 juli)
Schoolreis groep 5-6
Schoolreis groep 3-4

De brandweer
Ze kwamen binnen en ze hadden allemaal spullen mee. Zoals:
brandalarm, brandweerpakken, en een power point. Daar vertelde
ze allemaal dingen mee en ze lieten filmpjes zien en een liedje over
112 de meldkamer en wat je moet doen allemaal. Toen de
brandweermannen klaar waren met vertellen gingen we naar
buiten en zijn we naar de brandweerauto geweest. En daar vertelde
ze ook allemaal dingen over de brandweerauto, en we mochten er
ook nog in zitten. Toen de brandweermannen klaar waren kregen
we een werkblad en een pen, en toen moesten we ons eigen vluchtplan maken over als er brand
uitbreekt. Toen ze klaar waren en weg gingen hadden we een stuk meer geleerd over de brandweer,
en het was super leuk.

Rode loper run
Om te beginnen was het natuurlijk heel erg leuk.
Bij groep 2 was Noor 1ste geworden.
Dat was super goed, maar er was ook wel een ongelukje gebeurd in 4 want Esmee was gevallen bij de
start en daardoor is ze 7de geworden, en helaas was Marcel ook gevallen.
Het was ook voor het eerst dat 6 tot en met 8 gemengd liep, met jongens en meisjes bij elkaar, maar
we hadden wel een gesplitste prijsuitreiking.
En daar hadden we ook prijzen.
Lars was 1ste en Ids was 2de geworden.
En bij de meiden was Isa 2de.

Voor de rest was er niemand 1ste 2de of 3de van groep 6.
Bij groep zeven was Kyra 1ste geworden, en meer winnaars waren er niet in groep 7.
Bij groep 8 bestond het podium van de meiden alleen uit O.B.S de Tjongeling, en dat waren op de
3de plaats Anna op de 2de plaats Djurra en op de 1ste plaats Fieke.
En dat waren de winnaars van de Tjongeling.
Via Facebook: “Loopsportvereniging Invictus” kunt u veel foto’s van dit evenement ontdekken, met
veel mooie foto’s van dit evenement.

Kerkbezoek
Op woensdagmiddag 26 juni zijn we ( groep 7 GVO) welkom in de kerk.
Gert de Kruijff zal vertellen over de kerk en ik ga een puzzel maken zodat de leerlingen zelf dingen op
moeten zoeken in en om de kerk.
Juf Jacqueline de Ruiter (GVO)

Musical
Gisteravond hebben we genoten
van een prachtige musical. Na
vele uurtjes oefenen, herhalen en
leren acteren onder leiding van
Pien, meester Riemer en meester
Kees kon de uitvoering dan
eindelijk plaatsvinden. “Wat
maak je menu?” zat vol mooie
acteerkunst, vrolijke liedjes en
humoristische scenes. In een
mooie decor, voorzien van
kleurige kleding en stralende
make-up traden de leerlingen van
groep 8 vol bravoure en zelfverzekerd op voor een groot publiek. ’s Morgens hadden alle leerlingen
van de school en verschillende dorpsbewoners en andere belangstellenden hiervan ook al genoten.
Op woensdagochtend vond er een voorstelling plaats voor de ouderen uit ons dorp.
De organisatie door de OV was weer prima verzorgd. Er was natuurlijk een verloting, de
gastmedewerkers ontvingen een presentje en de leerlingen ieder een roos na afloop van dit mooie
evenement.

Survival groep 7 en 8 Spokeplas
Vandaag gaan de leerlingen van groep 7-8 survivalen bij de Spokeplas. Een mooi evenement met
heerlijk weer ervoor. Volgende week vindt u hiervan vast een verslag in de weekinfo.
Controleert u zelf na afloop even op 'teken'??

Preventielessen groep 8
Groep 8 heeft de afgelopen weken preventielessen gehad, aangeboden door de gemeente
Ooststellingwerf. Onderwerpen als drank, drugs, roken en gamen zijn uitgebreid aan bod geweest.
Veel leerlingen waren wel op de hoogte van de gevaren van verslaving, maar zijn, met name door de
voorbeelden die aangegeven zijn, zich meer bewuster van de grote impact die verslaving op hun
leven kan hebben.

Reminder: Studiemiddag
A.s. dinsdagmiddag 11 juni zijn alle leerlingen vrij.
Na de vrije Pinkstermaandag worden alle leerlingen wel op dinsdagochtend op school verwacht. De
lessen zijn voor ieder om 11.45 uur vrij.

WE GAAN WEER KNUTSELEN!!!!!
Wanneer: vrijdag 14 juni
Waar: MFA
Voor wie: groep 1 t/m 8 (gr. 1 t/m 3 graag hulp meenemen)
Tijd: 14:15-15:00
Kosten: 2 euro Graag opgeven bij henkjanjohanna@home.nl (i.v.m. inkopen knutselspullen)
Dit is de laatste knutsel van dit schooljaar.
We hopen jullie na de zomervakantie weer te zien!!!

Stukjes voor de volgende weekinfo kunt u inleveren
tot 12.00 op donderdag 13 juni 2019

