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De jarigen van deze week
Joep

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

Voorstelling groep 8
Groep 8 heeft gistermiddag voor de leerlingen de voorstelling “Junglebeat” opgevoerd. Het was een
prachtige voorstelling, die geheel passend onder tropische omstandigheden en midden in de jungle
van het Molenbosch heeft plaatsgevonden. De kinderen hebben ervan genoten. Binnenkort komen
de foto’s op de website.
’s Avonds is er een voorstelling geweest die de OV heeft georganiseerd. Geheel volgens de richtlijnen
van de RIVM. Ook hiervan hebben de aanwezigen erg genoten! Een vrolijke voorstelling die stond als
een huis! Het in de coronatijd online oefenen met hun meester én dankzij de hulp van de regisseuse,
de kleedsters, kapster en de grimeuse heeft de OV een fijne avond neergezet.
Een voorstelling in de jungle vraagt natuurlijk om aanpassingen die er normaal niet zijn. Zo hebben
onze acteurs met headsets op gelopen en is er een film gemaakt, zodat ook familieleden de
voorstelling kunnen gaan bewonderen. De diaconie van de Bonifatiuskerk heeft aangeboden om de
kosten die hiervoor gemaakt moesten worden geheel voor ons te vergoeden! Mede door deze
mogelijkheid is de voorstelling werkelijk onvergetelijk geworden!
Om ook de andere leerlingen wat extra’s te kunnen geven aan het eind van deze bijzondere
schoolperiode hebben wij eveneens voor alle leerlingen van de school budget van de diaconie
ontvangen. Hiervoor hebben we op 1 juli een bijzonder persoon kunnen uitnodigen die ons zal
betoveren met een spannende act in iedere groep. Wat een prachtig gebaar. Daar zijn we erg blij
mee! Heel hartelijk dank!

Meedraaidag
Morgen hebben we een meedraaidag voor nieuwe leerlingen. Zo kunnen zij voor de zomervakantie al
even kennismaken met hun nieuwe klasgenootjes. In de groepen 4,5 en 7 draaien morgen in het
totaal 8 nieuwe leerlingen mee. Zij zijn verhuisd/gaan verhuizen naar Oldeberkoop en omgeving of
komen hier vanwege de sluiting van de school in Jubbega. We wensen hen een fijne dag en natuurlijk
heel veel succes op onze school.

Zomerbieb groep 3 en 4
Met groep 3 en 4 zouden we nog meedoen aan de activiteit 'Zomerlezen'. Dit kon niet doorgaan en
de bibliotheek heeft ons een erg leuk alternatief aangeboden. Iedere leerling van groep 3 en 4 krijgen
een tasje mee naar huis. In dat tasje zit van alles om het leesplezier te bevorderen. Naast wat boekjes
die iedereen mag houden zitten er een voorleesboek en een eigen leesboek in. Deze boeken zijn
herkenbaar aan de stickers. Deze twee boeken moeten na de vakantie weer mee naar school. De
leerkracht zorgt ervoor dat ze weer ingeleverd worden bij de bibliotheek.
Dit tasje wordt vrijdag uitgedeeld, gelijk met het rapport,
In het tasje zit ook nog een uitleg,
Veel leesplezier toegewenst!
Groeten,
juf Jantina

Teken en eikenprocessierupsen
De leerlingen spelen regelmatig in de bosjes tussen het schoolplein en het voetbalveld. Ook onder de
bomen op het kleuterplein vinden we af en toe teken. Wilt u uw kind regelmatig hierop controleren.
Op drie bomen bij de pleinen van onze school zijn nestjes van eikenprocessierupsen geconstateerd.
De gemeente is hiervan op de hoogte en zal de nesten komen bestrijden.

1 juli: verrassingsdag!
Op 1 juli hebben we voor alle leerlingen iets gezelligs georganiseerd. Wat dat is????
Een klein tipje van de sluier: er komt een bijzonder persoon naar onze school die voor iedere groep
een betoverende act zal opvoeren. Hoe deze dag er verder uit gaat zien….???? We wachten het af!
Ook deze dag heeft de OV voor alle leelringe georganiseerd.
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.

Bereikbaarheid leerkrachten
Tijdens de coronatijd zijn de privé telefoonnummers van de leerkrachten gebruikt. Nu deze tijd bijna
voorbij is willen we u vriendelijk verzoeken om deze nummers niet meer te gebruiken. Meldingen
over uw kind kunt u doen via de mail van de leerkrachten. De mailadressen zijn te vinden op de
website. Mijn mobiele nummer staat onderaan de mail van de weekinfo. Deze is voor noodgevallen
bereikbaar.

In- en uitgaan van de school
Tot aan de zomervakantie houden we de tijden voor het in- en uitgaan zoals we de afgelopen weken
hebben gedaan. We verwachten dat we na de zomervakantie weer normaal kunnen starten, dus zonder
gescheiden pauzes en verschillend tijden voor het brengen en ophalen.

Stukjes voor de volgende weekinfo kunt u inleveren
tot 12.00 uur op donderdag 02 juli 2020

