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De jarigen van deze week
Noor, Ankie, Inge, Djûra, Luuk, Maikel, Bente

Agenda
17 juni
19 juni
26 juni
1 juli
3 juli
3 juli
4 juli- 14 augustus

Digitaal theoretisch verkeersexamen groep 7-8
Rapporten mee
Meedraaidag nieuwe leerlingen groep 4-8
Verrassingsdag!!
10.00 uur uitzwaaien groep 8
12 uur: alle leerlingen vrij i.v.m. start zomervakantie
Start zomervakantie

Activiteiten groep 8
Afgelopen dinsdag hebben de leerlingen van groep 8 een
bijzondere dag gehad. Ze zijn met elkaar op de fiets naar
Paasloo gereden en hebben zich heerlijk uitgeleefd in
het Klimbos. Nadat ze terugtocht aan gekomen was in
Oldeberkoop hebben ze gesmuld van een heerlijke
pannenkoek en als toetje nog een ijsje toe! Al met al een
prima dag voor onze achtste groepers.
Zoekplaatje in de jungle! 

Voorstelling groep 8
Voor de coronacrisis uitbrak werd er al volop geoefend voor de musical. Ook nu vinden deze
repetities nog plaats. We hebben een weg gevonden waardoor het mogelijk wordt dat groep 8 de
musical kan opvoeren voor de leerlingen van groep 3-7.
De musical heet “Junglebeat”. Wat is er nu mooier dan het opvoeren hiervan in het Molenbosch! Dat
er gefilmd wordt en dus ook met headsets gewerkt gaat worden, is natuurlijk helemaal spannend
voor onze acteurs!
Op woensdag 24 juni a.s. wil groep 8 de musical graag opvoeren. Helaas kan dit niet onder schooltijd
plaatsvinden. Het Linde College heeft die dag een kennismakingsdag georganiseerd voor de
toekomstige brugklassers. Mede door de coronamaatregelen is deze dag voor een aantal leerlingen

van onze school ook nog gepland op een deel van de middag. Vandaar dat wij pas om 16.00 uur
kunnen beginnen.
Tegen 16.00 uur mogen de leerlingen uit groep 3-7 komen om de voorstelling te bekijken. Het is vrije
keus om te komen. De plaats van de opvoering is in het Molenbosch bij het bloemenveldje achter de
ijsbaan.
Mocht uw kind het leuk vinden, wilt u hem/haar dan een plastic zak meegeven waarop ze kunnen
gaan zitten? Kunnen de kinderen zoveel mogelijk op de fiets komen? Ruimte voor auto’s is erg
beperkt. Volwassenen kunnen helaas niet blijven. Er zijn leerkrachten aanwezig om de leerlingen op
te vangen. Om 17.00 uur is de musical afgelopen en kunnen ze weer naar huis fietsen of opgehaald
worden.

1 juli: verrassingsdag!
Op 1 juli hebben we voor alle leerlingen iets gezelligs georganiseerd. Wat dat is???? Dat blijft nog een
verrassing! Onderdeel van deze dag is, dat we alle leerling die de afgelopen periode jarig zijn geweest
in het zonnetje willen zetten. Een enkeling heeft op een alternatieve manier al getrakteerd, anderen
hebben nog niet getrakteerd en willen dat wel graag. Mocht uw kind nog niet getrakteerd hebben,
dan mag hij/zij op deze dag zijn/haar eigen groep trakteren, mits het een verpakte traktatie is! Dus
geen overheerlijke zelf gebakken cupcakes of heerlijke fruitspiezen, maar een door de fabriek
verpakte traktatie.
We vragen meteen of de leerlingen die in de zomervakantie jarig zijn, na de vakantie willen
trakteren. Dit om al te veel lekkernijen op één dag te voorkomen.

Nieuws van:
Er komen steeds meer kinderen bij ons spelen! 😊
In de vakantie zijn we dicht van 27 juli t/m 7 augustus. De overige vakantieweken zijn we op
verschillende dagen open. Hebben jullie opvang nodig in de overige weken? Neem gerust contact op
om te kijken naar de mogelijkheden.
Na de zomervakantie zijn we elke dag in de middag open maar we bieden ook dagelijks voorschoolse
opvang vanaf 7 uur.
Er mogen per keer 10 kinderen bij ons spelen en we moeten eerlijk zeggen de woensdag raakt al
behoorlijk vol!
Dus wil je nog een plekje voor volgend schooljaar neem dan snel contact op!
bij voorkeur via de mail.
Tot gauw!
Hartelijke groet,
Gerda en Lydia
BSO Welkom-Kind Friesland
Willinge Prinsstraat 16
8421 PE Oldeberkoop
BSOwelkomkindfriesland@gmail.com
06 121 40 394

In- en uitgaan van de school
De ingang van het schoolplein dient vrij gehouden te worden. Komt u zoveel mogelijk lopend of op
de fiets naar school! Per dag graag slechts eén ouder per gezin die de kinderen komt brengen.
Parkeren zoveel mogelijk tussen de eikenbomen of op het Blughut terrein. Ook het team zorgt ervoor

om aan de wegzijde van de parkeerplaats te parkeren. De pleinkant van de parkeerplaats is dan leeg
en biedt zo voldoende ruimte voor ouders met fietsen om tijdens het wachten de onderlinge afstand
van 1,5 m in acht kunnen te nemen.
Worden uw kinderen op verschillende tijden verwacht en u brengt de kinderen zelf, dan hoeft u
vanzelfsprekend niet eerst weer naar huis terug. Als het eerste kind naar binnen is, kunt u op een
rustig plekje even wachten totdat de leerkracht het andere kind ophaalt. Dit geldt ook tijdens het
ophalen van uw kind.
Ouders/opvang, e.d. groep 1 en 2: wachten op plein verdeeld over de hele lengte van het hek, 1,5 m
afstand houden, kind gaat naar de juf die op het plein staat.
Ouders/opvang e.d. groep 3-8: liefst “tut en d’r ut”: ouders op parkeerplaats verdeeld over de hele
lengte van het hek, 1,5 m afstand, kind gaat naar juf/meester die op plein staat.
Teamleden staan op schoolplein en nemen de kinderen mee naar binnen.
NB: Wilt u dit ook aan de opvang meedelen?
Gebruik ingangen:
Groep 1 en 2: Kleuteringang: NB: om zo weinig mogelijk ouders te laten halen en brengen gaan ook
de instroomleerlingen vanaf 1 januari 2020 tot 14.00 uur naar school!
brengen: vanaf 8.15 uur tot 8.30 uur inloop
ophalen: rond 14.00 uur
Op vrijdag zijn deze beide groepen om 11.45 (groep 1) en om 11.55 uur(groep 2) vrij
Groep 3-4-5 Hoofdingang:
Brengen: groep 3a of 3b om 8.20 uur, groep 4 of groep 5 om 8.30 uur,
Ophalen: groep 3a of 3b om 13.50 uur, groep 4 of groep 5 om 14.00 uur
Groep 6-7-8 Ingang bij hun lokaal:
Brengen: groep 6 of 7a om 8.20 uur, groep 8 of 7b om 8.30 uur
Ophalen: groep 6 of 7a om 13.50 uur, groep 8 of 7b om 14.00 uur

Stukjes voor de volgende weekinfo kunt u inleveren
tot 12.00 uur op donderdag 25 juni 2020

