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Compliment van de week:
Deze keer zetten wij Karin Verra in het zonnetje en verdient zij het compliment van de week voor het
regelen en coördineren van het schoolkorfbaltoernooi én de avondvierdaagse. Hier gaat veel werk in
zitten. Karin heel hartelijk bedankt voor jouw hulp en inzet!

Regel van de week

desbetreffende ouders hierover meer
informatie.

Wij zijn zuinig op de spullen van ons zelf en
de ander.

Datum: 09-06-2022

juf Ilona met haar man op donderdag

Nieuwsbrief

Jaargang: 2021/2022

Kamp bovenbouw

Nummer : 19

Kennismaking VO
De leerlingen van groep 8 zijn door het
Linde- en Terra College uitgenodigd om op

De leerlingen van groep 7 en 8 hebben vorige

woensdag 22 juni kennis te komen maken

week genoten van drie dagen op

met de nieuwe school en klas. Leerlingen

Schiermonnikoog. We hebben leuke dingen

hoeven nadien niet weer terug te komen naar

gedaan, veel van het eiland gezien en het

school. Wij wensen hen allemaal een mooie

getroffen met het heerlijke weer!

kennismaking toe.

Een grote verrassing voor de kinderen toen
verscheen. Zo heeft zij ook nog even mee

Margedag

kunnen genieten van

Op dinsdag 28 juni staat de laatste margedag

al het moois en de

gepland. Leerlingen zijn deze dag vrij. Het

fijne sfeer. Edwin

team is op school aanwezig voor het

Damhuis en Bernard

schrijven van de rapporten en overige

de Groot waren als

administratieve werkzaamheden.

extra ondersteuning mee. Mannen bedankt
voor de fijne samenwerking!

Avondvierdaagse

Schoolfotograaf
Op donderdag 30 juni komt de
schoolfotograaf langs voor het maken van

Deze week vindt de avondvierdaagse plaats

portret- en groepsfoto’s. Vanaf 08.15 uur is

en lopen we voor de eerste keer mee in

het ook mogelijk om jongere broertjes/zusjes

Wolvega e.o. met een mooie groep

(die nog niet naar

leerlingen. Wij wensen hen mooie kilometers

school gaan) samen

en veel plezier toe!

met oudere broer/zus
te laten fotograferen.

Schoolreisje groep 1 t/m 6

In de bijlage hierover
meer informatie.

Op dinsdag 21 juni gaan de leerlingen uit de
groepen 1 t/m 6 op schoolreisje naar
Drouwenerzand. De hele dag spelen en

Oud papier

plezier maken.

Op dinsdag 5 juli om 18.00 uur staat de

Volgende week

volgende en laatste oud papier actie gepland

ontvangen

van dit schooljaar. Wij doen deze keer heel
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graag een beroep op de volgende

de bovenbouw hebben hierover reeds bericht

ouders/verzorgers: Fam. Bos (Nikay), Fam.

ontvangen.

Joffe, Fam. Kooistra, Fam. Lubbers, Fam. v.
Haagen, Fam. v/d Meer, Fam. v/d Meulen,

Even voorstellen

Fam. Verra, Fam. Bouma en Fam. Clevering.

Vanaf vandaag (09-06) staat meester Kees

Sieto Koopman zal bij de containerpost staan.

voor de bovenbouwgroep op de donderdag en

Wanneer u niet kunt

de vrijdag. Meester Kees blijft tot de

rijden wordt u

zomervakantie. Hieronder stelt hij zich aan u

vriendelijk verzocht

voor.

zelf voor een

............................................................

vervanger te zorgen
en dit telefonisch door

Mijn naam is Kees Flapper en ben

te geven aan Sieto Koopman op

23 jaar oud. Ik woon in

telefoonnummer 06-21718161. Alvast heel

Oldeberkoop en korfbal bij SCO in

hartelijk bedankt!

Oldeholtpade. Voor de Pabo heb
ik het CIOS gevolgd in
Heerenveen en ik hoop volgend

Tosti dagen

schooljaar mijn Pabo diploma te

De laatste tostidagen van dit schooljaar zijn

behalen.

op onderstaande momenten:
Maandag 11 juli

groep 1/2/3

Dinsdag 12 juli

groep 4/5/6

Donderdag 14 juli groep 7/8

Agenda

Uw zoon/dochter mag op deze dag een
boterham met ham en/of kaas meenemen.

21 juni

Schoolreisje groep 1 t/m 6

Wij maken er dan een heerlijke tosti van.

28 juni

Margedag (alle lln. vrij)

30 juni

Schoolfotograaf

30 juni

Schoonmaakavond

1 juli

Rapporten mee

4 juli

Week van de

Groep aan het woord
Deze keer is het woord aan groep 4/5/6. In
de bijlage is hun
bijdrage te lezen.

Reintegratie juf Ilona
Gelukkig gaat het steeds beter met juf Ilona

rapportgesprekken
11 juli

Tostidag groep 1/2/3

12 juli

Tostidag groep 4/5/6

13 juli

Juffendag

14 juli

Tostidag groep 7/8

14 juli

Afscheid groep 8

15 juli

Laatste schooldag (alle lln.
vanaf 12.00 uur vrij)

en haar herstel van Long Covid. Ze is er nog
niet, maar ze pakt wel steeds meer taken op
en breidt ze bijbehorende taken uit. Omdat
het juf Ilona nog niet lukt om geheel
zelfstandig volledig de groep te draaien
maken we gebruik van
vervangers/ondersteuning in de klas. Op de
maandagen en dinsdagen is dat juf Danielle.
Op de donderdag en vrijdag komt meester
Kees in de groep. Ouders van leerlingen uit
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