Nieuwsbrief week 26 (22-06-2020)
Onderwerpen Nieuwsbrief
Verkeersexamen
Volleybal clinics
Afscheid Jasper Bos

Doordraaiochtend
Data juni en juli

Verkeersexamen
Afgelopen dinsdag hebben de leerlingen van groep 7 theoretisch verkeersexamen gedaan en ze zijn allemaal
geslaagd. Van harte gefeliciteerd!

Volleybal clinics
Volgende week dinsdag 23-06 en donderdag 25-06 zijn er volleybal clinics voor de leerlingen van groep 3 t/m
8. De clinics worden gegeven door Rianna Boschma van Vv Reva Gorredijk. Dinsdag gaan de leerlingen van
groep 3 en 4 volleyballen op het veld bij school. Gijs van Solkema komt dinsdag samen met Rianna de clinic
verzorgen. Gijs is spelverdeler in het Nederlands Herenteam. Een topper dus!
Donderdag 25 juni zijn er clinics voor de groepen 5 t/m 8 op het beachveld bij het zwembad. De leerlingen
gaan hier op de fiets naar toe.

Afscheid Jasper Bos
Op vrijdag 3 juli is er vanaf 11.30 uur tot 11.50 uur gelegenheid voor de ouders, verzorgers van de Hazen
om afscheid van meester Jasper te nemen. We doen dit op het schoolplein met in acht neming van de
voorgeschreven afstand. De groep mag niet te groot en daarom is het afscheid van Jasper op het schoolplein
alleen voor ouders, verzorgers van de Hazen. Na het afscheid nemen kunnen de kinderen (groep Hazen)
meteen mee naar huis. Wachten op eventuele broers en zusjes moet op het parkeerterrein achter het hek.

Doordraaiochtend
Woensdag 1 juli gaan de leerlingen proefdraaien in de klas van volgend schooljaar. Hoe we dit precies gaan
regelen, komt volgende week in de nieuwsbrief.
De nieuwe leerkrachten, Eefke Eising (groep 2) en Sanne van Noordenbrug (groep 3 en groep 4) zullen ook
aanwezig zijn. De leerlingen van groep 8 zijn woensdag 1-07 vrij van school.

Feestelijke afsluiting schooljaar
De voorbereidingen zijn in volle gang. Het zal een programma worden passend binnen de voorschriften.
Meer informatie komt volgende week.

Data in juni en juli
di. 23-06
di. 23-06
do. 25-06
di. 30-06
di. av. 30-06
woe. 1-07
do. 2-07
vrij. 3-07

Groep 8 gaat op survival naar Eernewoude, info via Social Schools groep 8
Volleybalclinic buiten door Rianne Boschma groep 3 en 4, op het veld voor school
Volleybalclinic door Rianne Boschma, groep 5 t/m 8, op het beachvolleybalveld bij
het zwembad, fiets mee naar school!
Rapport gaat mee naar huis en mag thuisblijven tot februari 2021.
Afscheidsavond voor de leerlingen van groep 8, meer info via Social Schools
Doordraai-ochtend, in de samenstelling van volgend schooljaar. Meer info volgt.
Groep 8 is woe. 1-07 vrij.
Feestelijke afsluiting schooljaar binnen de voorschriften.
-Laatste schooldag. Uitzwaaimoment groep 8 om 10.00 uur.
-Om 11.30 uur is er gelegenheid om afscheid van Jasper te nemen
-De leerlingen van groep 1 t/m 3 zijn vanaf 11.50 vrij en de leerlingen van
groep 4 t/m 7 om 12.00 uur.
-Start zomervakantie.

