Agenda
LSD
zomervakantie
eerste schooldag

Jarigen
vr 20 juli
Remco
wo 25 juli
Julia
do 26 juli
Swen
ma 30 juli
Rowin
di 31 juli
Lyke
do 02 aug
Tieme
wo 08 aug
Ilse
di 14 aug
Mark
wo 22 aug
Oane Meindert
za 01 sept
Femke
do 06 sept
Bente
vr 07 sept
Kim
za 08 sept
Sjoukje
ma 10 sept
Ilsa
Alvast van harte
gefeliciteerd met jullie verjaardag.
Kind op maandag leesrooster
Leesrooster en achtergrondinformatie klik hier
En dan is het toch echt bijna zover. Met alleen nog de Laatste Schooldag in
het verschiet en dan zomervakantie; zes weken lang even geen school.
Lekker luieren of juist spelen en actief zijn op je vakantiebestemming.
Genieten van elkaar en de andere omgeving of anders rust in Tuinesië. Ik
hoop dat u met uw kind(eren) er even heerlijk van kunt genieten en de tijd
ervoor kunt nemen. Misschien is het een leuke tip om met uw kinderen aan
het begin van de vakantie een vakantieshirt te maken. Een wit t-shirt en een
paar textielviltstiften. Een mooie start voor de vakantievreugde.
Votum Fancy Fair voor WNF
Vrijdag 6 juli was de fancy fair georganiseerd door de leerlingenraad een groot
succes. Kinderen hebben (en waarschijnlijk ook hun ouders) hun inzet
getoond door activiteiten te bedenken of lekkers met drinken klaar te maken
en te verkopen. ’s Avonds was er nog de gezellige fietstocht. De totaalopbrengst is gekomen op € 324,50. Een mooi bedrag wat we naar het WNF
zullen overmaken. Leerlingenraad en alle kinderen; bedankt voor jullie hulp.
Vooral door jullie was dit zo’n groot succes.
LSD
Morgen begint de laatste schooldag op de gewone tijd om 8:30u. We
verwachten zo rond 12:00 de dag af te sluiten. Hierna zijn de kinderen vrij.
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NIEUWSBRIEF NR. 20 18-07-2018 0516 481700

do 19 juli
vr 20 juli
ma 3 sept.

Filmgala en afscheid groep 8
Na een schitterende filmpremiere op dinsdagavond en een officieel
afscheid van groep 8 volgt er nog de LSD. We zijn heel benieuwd wat
Hollywood zal brengen op donderdag 19 jullie. Verkleed komen is altijd
leuk maar dit kan op een hele creatieve manier.

NIEUWSBRIEF NR. 19 04-07-2018 0516 481700

groep 7/8
groep 1/2

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op woensdag 12 september.
___________________________________________________________

Nútsjesmoar-bûten-de-doar!!

Hoi allemaal!
Afgelopen vrijdag hebben de broertjes Lode alle kinderen getrakteerd op
een emoji, omdat wij het zo fijn vinden dat iedereen zo zijn best doet om
rekening te houden met de voedselallergie van Boris en Pelle! Dank dank
dank! Een pindakaasvrije school, hoe fijn is dat! Boris kan inmiddels
‘sporen van melk’ verdragen (dit onder begeleiding van het ziekenhuis).
Beide jongens kunnen echter nog steeds behoorlijk ziek worden van
noten en pinda’s. Daarom zullen ze altijd hun eigen koekjes etc. bij zich
hebben, ook als ze komen spelen. We wensen jullie een fijne zomer en
voor wie wil: lekker veel pindakaas op de boterhammen! Voor vragen of
overleg (i.v.m. traktaties o.i.d.) blijft: bellen of appen mag altijd naar 06
5496 4460
Groetjes van de familie Lode Heeg, Pelle, Boris, Teun, Richard & Nynke
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Tosti-dag
Dinsdag 04 sept
Dinsdag 11 sept

