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Aanmelden kinderen die het komende schooljaar 4 jaar worden.
De komende weken zijn wij bezig met de planning voor het nieuwe schooljaar 2019-2020.
Plannen maken, een groepsverdeling maken, etc. Om zicht te krijgen op hoeveel nieuwe
kinderen er in het schooljaar 2019-2020 op school komen zouden wij graag zo spoedig
mogelijk de aanmelding van broertjes, zusjes en andere nieuwe leerlingen willen ontvangen.
Wellicht heeft u binnen uw kennissenkring belangstellenden voor onze school. Bij deze
nieuwsbrief zit een aanmeldingsformulier. Wilt u eerst een kijkje komen nemen op school,
dan kunt u een afspraak maken met Froukje Olijve (06-12984454). Iedereen is welkom.
Oud papieractie
Het komende weekend is er weer een oud papieractie.
Schoolreisje Groep 1/2
Beste ouders,
Woensdag 5 juni, gaan we op schoolreisje. Het wordt een “groen” uitstapje !
De kinderen kunnen gewoon om 8.30 uur op school komen. We vertrekken om 8.45 uur
naar Boornbergum. Hier lopen we in groepjes een Kabouterpad met allerlei opdrachten.
Om 11 uur vertrekken we naar Lippenhuizen, waar we zelf broodjes met worst gaan bakken!
De kinderen kunnen hier heerlijk klimmen en klauteren en een Vlinderlabyrinth(doolhof)
lopen!
Om 14.00 uur zijn we weer op school.
We zoeken nog 4 a 5 rijders en begeleiders! Denk u aan de kinderzitjes voor in de auto’s!
De kinderen hoeven deze dag geen fruit of lunch mee te nemen.
Wel graag makkelijke kleren en evt. Laarzen!
Bij slecht weer gaan we een week later.
WIJ HEBBEN ER ZIN IN!!!!!!
Juf Dieuwke en juf Irma

Personeel
Met ingang van 1 juni is juf Irma weer volledig inzetbaar voor groep 1 en 2.
Dit houdt in, dat zij op de donderdag en vrijdag weer alleen voor de groep staat.
Froukje Olijve blijft naast directeur op Thrimwalda in ieder geval tot januari 2020 interim
directeur op obs Sinnehonk. Over eventuele nieuwe ontwikkelingen houden wij u op de
hoogte.
Koffieochtend
De koffieochtend van de maand juni is op donderdag 6 juni van 8.30-9.15 uur in de hal van school.
Iedereen is welkom.

Verkeersexamen groep 7/8
Dinsdag 25 juni doen de kinderen van groep 7 en 8 hun praktisch verkeersexamen. In verband met
dit examen moeten alle fietsen van deze kinderen gecontroleerd worden. Deze controle is op
donderdagochtend 6 juni. Denkt u aan: een bel op de fiets, handvaten die vast zitten etc.

Schoolfotograaf
Dinsdag 4 juni komt de schoolfotograaf. Dit jaar mogen de kinderen een leuk accessoire
mee nemen, een hoedje, een pet, een leuke bril, een knuffel, een kleurtje in het haar,………..
De achtergrond voor de foto is wit. Kleurige fleurige kleding is dus gewenst.
Broer (tjes) en/of zus (jes), die niet op school zitten kunnen mee op de foto. Wij starten om
8.30 uur.
Tijdens de contact gesprekken op dinsdag 2-en donderdag 4 juli kunt u de foto’s bekijken en
kopen (per setje € 15,00). Het tijdstip krijgt u nog van ons te horen.
Poddeloop
Denkt u aan het inleveren van de deelname briefjes voor De Poddeloop op woensdag 26-,
donderdag 27-en vrijdag 28 juni!

Contact gesprekken
De verplichte contactgesprekken met de leerkrachten zijn op dinsdag 2-en donderdag 4 juli. U krijgt
via Parro een uitnodiging om in te ‘tekenen’.

Vakanties en vrije dagen 2019-2020
De MR van school heeft ingestemd met de vakanties en het aantal uren voor studiedagen en
vergaderingen.
Na de planningsdag van 29 mei ontvangt u zo spoedig mogelijk datums van de vakanties en
de extra vrije dagen/dagdelen.

Belangrijke datums:
Woensdag 29 mei kinderen vrij in verband met een planningsdag
Dinsdag 4 juni de schoolfotograaf
Donderdag 6 juni fietskeuring (9.15 uur) groep 7 en 8, in verband met het verkeersexamen
Generale van de musical is nu op woensdagochtend 19 juni
Uitvoering op de donderdagavond 20 juni.
Dinsdag 25 juni praktisch verkeersexamen groep 7 en 8
Woensdag 26 juni kinderen om 12.00 uur vrij
Dinsdag 2-en donderdag 4 juli contact gesprekken
Sportdag is op woensdag 10 juli
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