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Compliment van de week:
Het compliment gaat deze keer naar alle leerlingen van groep 1 t/m 7, omdat zij zich allemaal voor de
volle 100% hebben ingezet tijdens het maken van de Cito toetsen!

Regel van de week
Bij het werken op de gang gebruiken wij onze
fluisterstem.

Ingrid?
(directie.dorpsschooldeblesse@comprix.nl )

Schoolfotograaf

Jaargang: 2021/2022

Nummer : 20

Datum: 23-06-2022

Op donderdag 30 juni komt de

Stellingwerfs prentenboek
cadeau

portret- en groepsfoto’s. Vanaf 08.15 uur is
het ook mogelijk om jongere broertjes/zusjes

Leerlingen uit de groepen 1, 2 en 3 hebben

(die nog niet naar

de afgelopen week een prentenboek cadeau

school gaan) samen

gekregen. De titel van het prentenboek luidt:

met oudere broer/zus

“Et laompien dat een varken is.” Het is een

te laten fotograferen.

boek geschreven in het Stellingwerfs en

Wilt u hiervan

aangeboden door de Stellingwarver

gebruikmaken dan

schrieversronte. Dit om

bent u deze dag van

de streektaal te

harte welkom om 08.15 uur. Mochten

promoten. Leuk en

hierover nog vragen of onduidelijkheden zijn

waardevol om het boek

neemt u dan even contact met ons op.

eens samen met uw
zoon/dochter door te
bladeren en wellicht te

Rapportgesprekken

lezen. Juf Jolanda zal in

In de week van 4 juli staan de

de klas ook aandacht besteden aan het boek

rapportgesprekken gepland. Volgende week

en hieruit voorlezen.

kunt u zich via de ouderportal hiervoor
opgeven. Zodra deze mogelijkheid open staat
ontvangt u hierover bericht.

Margedag

Nieuwsbrief

schoolfotograaf langs voor het maken van

Op dinsdag 28 juni staat een margedag

Oud papier

gepland. Alle leerlingen zijn deze dag vrij.

Op dinsdag 5 juli om 18.00 uur staat de
volgende en laatste oud papier actie gepland

Schoonmaakavond

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

Op donderdagavond 30 juni organiseert de

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

Oudervereniging een schoonmaakavond. Van

Joffe, Fam. Kooistra, Fam. Lubbers, Fam. v.

elk gezin wordt een ouder/verzorger

Haagen, Fam. v/d Meer, Fam. v/d Meulen,

verwacht die komt helpen schoonmaken. Vele

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

handen maken immers licht werk. Kunt u

Sieto Koopman zal bij de containerpost staan.

echt niet aanwezig zijn dan horen wij dat

Wanneer u niet kunt

graag. Stuurt u dan een berichtje naar juf

rijden wordt u
vriendelijk verzocht
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zelf voor een vervanger te zorgen en dit

Oproep

telefonisch door te geven aan Sieto Koopman

Juf Jolanda en juf Joland zijn op zoek naar

op telefoonnummer 06-21718161. Alvast

een nieuwe babypop voor in de poppenhoek.

heel hartelijk bedankt!

Heeft u thuis een pop liggen die niet meer
wordt gebruikt dan maakt u hen daar heel

Oud papier schooljaar
2022/2023

erg blij mee. Alvast bedankt!

Op onderstaande data zal het oud papier

Corona testen

worden opgehaald in schooljaar 2022/2023.

Wij hebben nog een behoorlijk aantal Corona

U ontvangt t.z.t. van de Oudervereniging nog

zelftesten op voorraad liggen. Daarnaast

een overzicht van rijders.
Oud papier actie op:
06-09-2022

laaien de besmettingen helaas weer op. Om

29-10-2022
10-12-2022
28-01-2023
11-03-2023

die twee redenen hebben wij besloten alle
leerlingen (dus niet alleen de leerlingen van
groep 6,7,8) morgen vijf zelftesten mee te
geven naar huis.

09-05-2023
04-07-2023

Agenda
28 juni

Margedag (alle lln. vrij)

Juffendag

30 juni

Schoolfotograaf

Op woensdag 13 juli vieren wij de

30 juni

Schoonmaakavond

1 juli

Rapporten mee

4 juli

Week van de

verjaardagen van alle juffen tijdens de
juffendag. Alle groepen studeren een kleine
act in die ze deze ochtend aan alle leerlingen
en leerkrachten laten zien. U ontvangt
hiervoor binnenkort een schrijven voor een
vrijwillige financiële bijdrage zodat leerlingen
uit groep 8 cadeautjes kunnen kopen.

Tosti dagen
De laatste tostidagen van dit schooljaar zijn

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

Wielendag

15 juli

Laatste schooldag (alle lln.
vanaf 12.00 uur vrij)

op onderstaande momenten:
Maandag 11 juli

groep 1/2/3

Dinsdag 12 juli

groep 4/5/6

Donderdag 14 juli groep 7/8
Uw zoon/dochter mag op deze dag een
boterham met ham en/of kaas meenemen.
Wij maken er dan een heerlijke tosti van.

Groep aan het woord
Deze keer is het woord aan groep 7/8. In de
bijlage is hun
bijdrage te lezen.
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