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Vrijdag 10 juni 2022 
 
Jubileum juf Anky 
Vorig jaar was het 40 jaar geleden dat juf Anky aan 
haar onderwijscarrière begon. Dit heugelijke feit 
hebben tot nu toe, vanwege de 
coronamaatregelen, niet kunnen vieren. Maar nu 
is dan toch het moment aangebroken dat we er 
aandacht aan kunnen besteden. Op maandag 4 juli 
is er op school een voorstelling van Tijl Damen 
en vieren we het jubileum van juf met de kinderen. 
We bieden dan ook het boekwerk aan met 
tekeningen, verhalen, foto’s die de kinderen en 
ouders hebben gemaakt. Ook met het team gaan 
we met juf op stap om deze mijlpaal te vieren. We feliciteren juf nogmaals van harte met haar 40 
jaar in het onderwijs en wensen haar nog vele jaren toe.  
 
Dorpsfeesten 
Volgende week beginnen de dorpsfeesten in Wjelsryp. Op vrijdagochtend 17 juni worden er 
spelletjes georganiseerd voor de peuters en de basisschoolkinderen. Dat betekent dat er deze hele 
dag geen school is, maar dat de kinderen worden verwacht bij de spelletjes. ’s Middags is er ook 
geen school meer. We hopen op hele gezellige dagen! 
 
Oproep! 
Vanaf komende week gaan Iwan en Daniël (onze Oekraïense kinderen) 3 ochtenden in de week 
naar de school in Tzum. In Tzum zit nog een aantal Oekraïense kinderen en hier krijgen ze 
begeleiding van een Oekraïense juf. Op de andere momenten zijn ze gewoon bij ons op school. 
Via deze Ynfo willen wij vragen of er ouders zijn die de jongens kunnen halen en brengen naar de 
school in Tzum. Het gaat om de maandag-, woensdag- en vrijdagochtend. Ze moeten er om 9.00 
uur zijn en om 12.00 uur weer opgehaald worden. Zijn er ouders/pakes/beppes/dorpsgenoten die 
hier mee willen helpen? U kunt het doorgeven aan ondergetekende. Bij voorbaat dank! 
 
Studiedag 
Op maandag 27 juni heeft het team een studiedag. De kinderen zijn deze dag vrij. 
 
Afsluiting schooljaar 
Op dinsdag 12 juli willen we het schooljaar samen met alle ouders afsluiten. Wat er precies gaat 
gebeuren is nog even een verrassing, maar deze datum kunt u vast in de agenda zetten. Op deze 
dag is ook het afscheid van groep 8.  
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Jarigen 
Juni 
16 Marije (8 jaar) 
19 Meester Rick 
21 Juf Elizah 
 
Juli 
4 Jarno (11 jaar) 
4 Niek (6 jaar) 
4  Rowan (8 jaar) 
11 Ninthe (5 jaar) 
12 Betty (6 jaar) 
19 Femke (7 jaar) 
 
Tot zover de berichten,  
 
Jan Jacob Koornstra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Agenda 
 
Juni 
17 Dorpsfeesten (kinderen vrij) 
27 Studiedag (kinderen vrij) 
 
Juli 
1 Rapport mee 
4 Voorstelling Tijl Damen 
4/5 Oudergesprekken 
12 Afsluiting schooljaar 
12 Afscheid groep 8 
14 Slotdag (iedereen om 12.00 uit) 
15 Zomervakantie 
 


