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Afscheid 
In de laatste Ynfo van dit schooljaar nemen we afscheid van een aantal leerlingen. 
Allereerst van groep 8. Na 8 jaar basisonderwijs begint nu het grote avontuur van het 
voortgezet onderwijs. Spannend, maar ook wel 
weer een nieuwe uitdaging. We wensen Yfke, 
Mendy, Sara en Rianne heel veel plezier op het VO. 
Maak er maar wat moois van! Komende 
donderdag staat er voor jullie nog een leuke dag 
(en nacht….) op het programma.   
We nemen ook afscheid van Thys, Liewe en Jetse. 
Thys en Liewe gaan naar Wommels en Jetse gaat 
naar Dronryp. Ook deze mannen wensen we een 
hele plezierige tijd toe op hun nieuwe school. Kom 
nog maar eens langs! 
 
Slotdag 
Donderdag 2 juli is de laatste schooldag. We maken er een gezellige slotdag van. Alle 
kinderen mogen deze dag verkleed op school komen. We starten de dag met een echte 
modeshow. Iedereen die verkleed is mag dit laten zien aan de andere kinderen. Om 
ongeveer 9.15 uur beginnen we de vossenjacht. In groepjes gaan we op zoek naar de 
‘vossen’ die in het dorp rondlopen. Zo rond 10.45 uur gaan we met zijn allen naar het 
sportveld. Hier organiseren de kinderen van groep 8 een spelletjescircuit. Om 12.00 
uur sluiten we de ochtend af met een gezamenlijke lunch en om 12.30 uur begint voor 
iedereen de vakantie. De kinderen kunnen om 12.30 uur bij het sportveld opgehaald 
worden. De lunch wordt door school verzorgd. Voor de ochtendpauze kunnen de 
kinderen zelf nog eten en  drinken meenemen. Tussendoor nemen we op school nog 
afscheid van groep 8 en de andere kinderen die school gaan verlaten.   
 
Zomerschool en Spikerwille 
Als bijlages bij deze Ynfo is informatie bijgevoegd over de zomerschool en spikerwille. 
Dit voor belangstellenden. 
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Jarigen 
Juli 
4 Jarno (9 jaar) 
4 Rowan (6 jaar) 
19 Femke (5 jaar) 
  
Augustus 
1 Ritske (8 jaar) 
 
Fijne vakantie                                                                                                                                                                       
Vrijdag 3 juli is iedereen vrij en start de zomervakantie. Op maandag 17 augustus start 
het nieuwe schooljaar en hopen we iedereen weer te mogen begroeten. Iedereen een 
hele fijne vakantie toegewenst! 
 
Tot zover de berichten,  
Jan Jacob Koornstra 

 
Agenda 
 
Juli 
2 Laatste schooldag 
3 Zomervakantie 
 
Augustus 
17 Weer naar school 
 
 


