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Compliment van de week:
Het compliment gaat naar Geoffrey Kok en Niek uit groep 6. Samen hebben zij deze week ervoor gezorgd dat
de palen van de oude schommel zijn verwijderd. Dank jullie wel!

Regel van de week
Wij lopen rustig door de school.

steentje hierin bij te dragen dan bent u van
harte welkom om te komen helpen. Stuurt u
dan een mailtje naar directie@obsdeblesse.nl
of geef het door aan Annet Bruinewoud.
Alvast bedankt voor uw hulp!
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Betaling schoolkamp
Leerlingen die volgend schooljaar in groep 7
of 8 zitten gaan van 11 tot en met 13
september op schoolkamp
naar Schiermonnikoog.
Ouders/verzorgers hebben
vorige week een mail
gekregen waarin wordt gevraagd het
schoolkamp te betalen. Wilt u dit voor
aanvang van de zomervakantie doen? Lukt
het niet het bedrag in één keer te betalen
dan kan er ook in termijnen worden betaald,
daarnaast is het mogelijk een beroep te doen
op Stichting Leergeld Weststellingwerf.
Neemt u in beide gevallen even contact op
met school.

Modderdag

Op vrijdag 5 juli sluiten wij de projectweken
met het thema “Landen” op leuke wijze af.
Vanaf 11.30 uur bent u van harte welkom om
alle werkstukken, tekeningen en verslagen
van leerlingen te komen bekijken. Ook zijn er
tijdens dit moment heerlijke (zelfgemaakte!)
versnaperingen te proeven welke uit de
verschillende landen afkomstig zijn.
U komt toch ook?

Donderdag 27 juni is het modderdag. Op
deze dag gaan de leerlingen van groep 1,2,3
én de peuters van juf Nicolette verschillende
activiteiten met zand en water doen. Wilt u
uw zoon/dochter deze dag oude kleding

Nieuwsbrief

Afsluiting projectweek Landen
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aantrekken welke nat en vies mogen worden?
Mocht uw zoon/dochter overblijven dan is een
handdoek en een setje schone kleding ook
wenselijk.

Afsluiting projectweek Landen
2
Wilt u uw zoon/dochter op vrijdag 5 juli een
snijplankje (voorzien van naam) meegeven.
Wij gaan deze ochtend met alle leerlingen
buitenlandse hapjes maken en daarbij is het
handig dat iedere leerling over een
snijplankje beschikt.

Hulp gezocht
Op donderdag 27 juni gaan twee schoolkrant
ouders aan de slag met het in elkaar zetten
van de schoolkrant. Hierbij kunnen zij nog
wel wat hulp gebruiken. Bent u deze dag
beschikbaar en vindt u het leuk om uw
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Rapportgesprekken

Vakantierooster 2019/2020

Als bijlage van deze nieuwsbrief treft u de

Elk schooljaar wordt berekend of de school

planning van de rapportgesprekken op 8 & 10

voldoende lesuren heeft en of er ruimte is

juli a.s. aan. Mocht het tijdstip niet passen

voor eventuele extra vrije dagen (de

dan willen wij u vragen onderling te ruilen.

zogenoemde margedagen). Het

Geeft u dit dan even door aan de

vakantierooster 2019/2020 ziet er als volgt

groepsleerkracht?

uit:
Herfstvakantie

19 t/m 27 okt.

Kerstvakantie

23 dec. t/m 3 jan.

Voorjaarsvakantie

17 t/m 21 febr.

De volgende en tevens laatste oud papier

Goede vrijdag/Pasen

10 t/m 13 april.

actie van dit schooljaar staat gepland op

Meivakantie

27 apr. t/m 5 mei

dinsdag 9 juli. Wij doen deze keer graag een

Pinksteren

1 juni

Zomervakantie

6 juli t/m 14 aug.

Oud papier

beroep op de volgende ouders; Fam. Ensing,
Fam. Damhuis (Ilse), Fam Verra, Fam. Kox,

Daarnaast hebben we nog een aantal

Fam. de Vries (Rosanne), Fam. Drost, Fam.

margedagen ingepland. Margedagen zijn

Kooistra, Fam. Lenes, Fam. Houwer en Fam.

dagen waarop leerlingen vrij zijn maar het

Mulder (Esmee). Sieto Koopman zal bij de

team aan het werk is of een studiedag heeft.

containerpost staan. Alvast bedankt voor

De margedagen staan gepland op: 4 februari

jullie hulp en inzet!

2020, 4 maart 2020, 17 & 18 juni 2020 en 29
juni 2020.

Uitzwaai moment

Agenda

Traditiegetrouw zwaaien wij alle leerlingen

20 juni

Scholen viswedstrijd

van groep 8 uit met een lied gezongen door

27 juni

Modderdag

de leerkrachten. Dit doen wij op woensdag 10

28 juni

Wielendag

juli om 12.15 uur. Alle ouders/verzorgers zijn

1 juli

Margeochtend (alle

hierbij van harte uitgenodigd!

leerlingen ochtend vrij)
3 juli

Zomerlezen

Introductiedag Linde/Terra
College (groep 8)

5 juli

Afronding projectweek v.a.

Wist u dat veel kinderen in de zomervakantie

11.30 uur. Ouders van

dalen in leesniveau? Daarom is het van

harte welkom

belang om het lezen in de vakantie te blijven

5 juli

Rapporten mee

stimuleren. Om u hierbij een beetje te helpen

8 juli

Rapportgesprekken

hebben we voor de leerlingen uit groep 3 het

10 juli

Rapportgesprekken

pakket “Zomerlezen” besteld. Zij krijgen in

10 juli

Juffen dag

de laatste schoolweek een boek mee naar

10 juli

Uitzwaaimoment groep 8

huis met daarin interessante weetjes, leuke

11 juli

Afscheid groep 8

verhalen, moppen en spelletjes. Wij hopen

12 juli

Laatste schooldag

dat we hiermee de behaalde AVI –niveaus

15 juli

Start zomervakantie tot en

kunnen behouden. Uiteraard speelt u als

met 25 augustus

ouder/verzorger hierbij een belangrijke rol.
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