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Zomerfeest!
Wat hebben we afgelopen vrijdag
een gezellige ochtend gehad. Maar
liefst twee springkussens, een
stormbaan, bumperballen en leuke
andere spelletjes waren er op het
sportveld en daar konden de
kinderen hun energie flink in kwijt.
Na een lange ochtend spelen,
ondertussen verwend met een
heerlijke smoothie, sloten we af
met een patatje en een ijsje. Dank
aan iedereen die geholpen heeft om
deze ochtend tot een succes te
maken. Op Klasbord staan meer
foto’s.
Schoolfotograaf
Vrijdag 18 juni aanstaande komt de
schoolfotograaf langs. Vanwege de
coronamaatregelen kunnen we de
foto’s dit jaar niet in school laten maken, maar zoeken we buiten een plekje op het
schoolplein. We starten om 8.30 uur met de peuters en de eventuele broertjes/zusjesfoto’s met peuters. Om 9.00 uur kunnen oudere broers en zussen (die niet meer op
school zitten) langs komen om een gezinsfoto te laten maken en daarna komen alle
kinderen individueel op de foto. Yn ‘e pronk!
Studiedag
Morgen heeft het team een studiedag en dat betekent dat alle kinderen een dagje vrij
zijn.
Himmeldei
Op donderdagmiddag 24 juni gaan de kinderen het dorp door op zoek
naar zwerfafval. Met zijn allen zorgen we ervoor dat Wjelsryp er weer
opgeruimd bij ligt.
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Doekoe
De Doekoe spaaractie bij de Coop is afgesloten. De opbrengst voor onze school is maar
liefst € 176,00!. Wat een mooi bedrag. Heel hartelijk dank aan alle spaarders. We gaan
er leuk materiaal voor het schoolplein voor kopen. Als we inkopen hebben gedaan laten
we zien welk materiaal we hebben gekocht.
Jarigen
Juni
16 Marije (7 jaar)
Juli
4 Jarno (10 jaar)
Niek (5 jaar)
Rowan (7 jaar)
12 Betty (5 jaar)
19 Femke (6 jaar)
Tot zover de berichten,
Jan Jacob Koornstra

Agenda
Juni
17
18
19
21
24
25
28-29

Studiedag (leerlingen vrij)
Schoolfotograaf
Juf Grietje jarig
Juf Elizah jarig
Himmelmiddei
Rapport
Oudergesprekken (info volgt)

Juli
8
9

Slotdag (’s middags vrij)
Zomervakantie
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