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Compliment van de week:
Het compliment gaat deze week naar Pascal en Siebreg Kox die ons vorige week “last minute” hebben
geholpen met het koken van de spaghetti. Dank jullie wel!

Regel van de week
Wij gaan allemaal genieten van een heerlijke

Inventarisatie voornaschoolse opvang

vakantie!

U heeft vorige week een mail ontvangen
waarin de vraag is gesteld of u belang zou
hebben bij voor- naschoolse opvang in ons
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schoolgebouw. Wanneer u hierop nog niet

Foto’s activiteiten

heeft gereageerd en hiervan gebruik wilt
maken, wilt u ons dit laten weten?

Op onze website staan leuke foto’s en
nieuwsberichten van verschillende activiteiten
welke de afgelopen weken plaats hebben

Oproep verzorging plantenbak

gevonden. Neemt u eens een kijkje!

De pleincommissie is op zoek naar ouders die
gedurende de zomervakantie onze

Jaarverslag MR

plantenbak (bij warm en droog weer) af en
toe willen voorzien van wat water. Wij

Als bijlage van deze nieuwsbrief treft u het

denken hierbij in eerste instantie aan ouders

jaarverslag aan van onze

die dicht rondom school wonen omdat de

Medezeggenschapsraad. Wist u dat de MR

school helaas (nog) niet

ook per email te bereiken is?

beschikt over een buiten-

mr@obsdeblesse.nl .

kraan. Wilt u hierbij helpen
dan heel graag een berichtje

Uitnodiging Djembé optreden
en viering schoolplein

naar juf Ingrid
(directie@obsdeblesse.nl ).

Op vrijdag 12 juli zullen wij de zomervakantie

Laatste schooldag/wielendag

al “trommelend” inluiden. In de afgelopen

Vrijdag 12 juli is de laatste schooldag voor de

weken hebben alle leerlingen djembé lessen

zomervakantie. Deze dag vieren wij ook

gevolgd en een optreden ingestudeerd.

wielendag. Alle leerlingen zijn deze dag om

Daarnaast vieren wij het

12.00 uur vrij!

feit dat ons schoolplein al
zo mooi is opgeknapt in
de laatste maanden. Wij

Gymtijden schooljaar ‘19/’20

zouden het erg leuk

De kinderen van groep 1/2/3 gaan alle dagen

vinden wanneer hierbij

gymnastieken/buiten spelen.

ouders/verzorgers

Zorgt u voor schoeisel welke de hele week op

aanwezig zijn. Ook grootouders, kennissen en

school kan blijven?

buren zijn van harte welkom om naar het

De leerlingen van groep 4/5/6 gymmen op

optreden te komen kijken. Aanvang is

maandagmiddag & woensdagochtend. Op

om 11.15 uur. Komt allen!!

maandagmiddag & vrijdagmiddag gymmen
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de leerlingen van groep 7/8. Naast

Agenda

sportkleding en schoeisel mogen de

11 juli

Afscheid groep 8

leerlingen van groep 4 t/m 8 een handdoek

12 juli

Laatste schooldag (12.00

meenemen voor het douchen (niet verplicht).

uur vrij)

In verband met veiligheid is het wenselijk dat

12 juli

Wielendag

leerlingen met lang haar het haar in een

12 juli

Djembé optreden (11.15

staart doen/opsteken.

uur)
15 juli

Vervoer schoolkamp

Start zomervakantie tot en
met 25 augustus

Van 11 tot en met 13 september gaan de
leerlingen van groep 7 & 8 op schoolkamp
naar Schiermonnikoog. Hiervoor zoeken wij
ouders/verzorgers die ons naar de boot in
Lauwersoog willen brengen en/of ons vrijdags
weer op kunnen halen. Wij hebben al een
aantal opgaven ontvangen maar helaas nog
niet voldoende. Wilt/kunt u rijden dan hoort
juf Ilona dat heel graag. Mailen naar juf
Ingrid mag ook (directie@obsdeblesse.nl ).

Jaarplanning
Als bijlage van deze nieuwsbrief vindt u de
jaarplanning 2019/2020.

Vakantie wens
Namens het team van Dorpsschool De Blesse
een hele mooie zomervakantie gewenst. Wij
zien iedereen graag weer terug op maandag
26 augustus waar wij het nieuwe schooljaar,
samen met leerlingen en (groot) ouders,
zullen openen.

Pagina 2

Pagina 3

