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Nieuwsbrief 17 juli 2017
Bedankjes
Langs deze weg willen wij alle ouders bedanken voor hun hulp tijdens het afgelopen
schooljaar.
Hulp bij crea, autoritjes naar de schaatshal, schoolreisjes/-kamp en excursies, begeleiding,
schoonmaak, musical, boeken ruilen bij de bibliotheek, schoolfruit snijden en ronddelen, de
oud papieracties, sponsorloop, kerstfeest..............
Monique Kronemeijer en Fiona Boonstra hebben jaren achter elkaar de coördinatie van de
oud papieractie voor hun rekening genomen. Een grote klus, die zij prima geklaard hebben.
Heel veel dank daarvoor.

Voor de zomervakantie
ontvangen alle ouders een nieuw
schema voor de oud
papieractie. Let op! Iedereen heeft
een taak. Op deze manier
hopen wij nog jaren vele €€€€ te
verdienen voor school, waar wij extra dingen voor kunnen doen voor uw/jullie kind (eren).

Leerlingen
Na de zomervakantie gaat Mare Sikkema naar groep 7 op It Kruirêd te Mûnein en
Maya Sleijfer naar groep 8 op De Opstap te Oentsjerk. Wij wensen beide kinderen een hele
fijne tijd op hun ‘nieuwe’ school.

Eerste schooldag
Op de eerste schooldag na de zomervakantie, ontvangt ieder gezin; de schoolkalender,
ouderhulplijst en de uitnodiging voor de klassenavond.

Groep 1 en 2
En dan zijn we alweer aangekomen bij de laatste lesweek van het schooljaar. De afgelopen
weken zijn we druk bezig geweest met de feestelijke ouderavond. Wat deden ze het goed!
Een paar liedjes, een dansje en een opzegversje. Helemaal uit het hoofd! We zijn trots op
ze!
De laatste dagen zijn we bezig met opruimen. Alle bakken met speelgoed moeten schoon in
de kasten. Wat zich uitstekend leent voor sorteerwerkjes. Het lokaal wordt steeds kaler... en
dat betekent bijna vakantie.

We willen jullie allemaal alvast een hele fijne zonnige vakantie toe wensen. Bedankt voor het
schooljaar en tot na de vakantie!

Groep 3 en 4
Nog een week naar school en dan is dit schooljaar afgelopen! De afgelopen periode hebben
wij kunnen zien dat er veel muzikale talenten in onze groep zitten. Op de feestelijke
ouderavond hebben de kinderen goed hun best gedaan met zingen en dansen. Top!
Afgelopen woensdag hebben ze samen met meester Johan laten zien en horen wat ze dit
schooljaar hebben geleerd tijdens de muzieklessen. Er werden allerlei liedjes gezongen en
gespeeld op het klokkenspel. Op 6 juli hebben wij een geweldig schoolreisje gehad in
Nienoord. Wij hebben een prachtige dag gehad!
Wij willen alle kinderen bedanken voor het leuke schooljaar en wensen iedereen een fijne
vakantie!

Groep 5 en 6
De feestelijke ouderavond was een groot succes! De
erg hun best gedaan om weer iets leuks op de planken
dag van de feestelijke ouderavond werd Jasper,
door de griep. Robin toonde zich een prima vervanger.
thuis nog snel de tekst geoefend. Tijdens de uitvoering
het allemaal zeer vlot en goed.

kinderen hebben
te zetten. Op de
helaas, geveld
's Middags heeft hij
verliep

Op donderdag 6 juli jl. zijn wij op schoolreis geweest naar attractiepark Duinen Zathe. Het
was een prachtige dag met mooi weer. De kinderen hebben zich allemaal opperbest
vermaakt in de vele attracties. Tussen de middag hebben wij patat gegeten met een lekkere
snack en een ijsje. Na het eten mochten de kinderen proberen hun rijbewijs te halen. Onder
een streng toekijkend politie-duo is dat een ieder gelukt.
Wij wensen iedereen een hele mooie zomer toe!

Groep 7 en 8
Het einde van dit schooljaar is in zicht. Wij zijn alles aan het afronden; opruimen en
schoonmaken. Op woensdag 12 juli hebben wij onze verjaardag gevierd. Door de
weersomstandigheden hebben wij niet kunnen vissen. Wij zijn erg verwend met cadeautjes;
waarvoor onze hartelijke dank. Voor de pauze ging de groep naar de hal om het concert van
groep 3/4 bij te wonen. Complimenten voor de kinderen en meester Johan. Na de pauze film
gekeken. Daarna een lunchbuffet met allerlei lekkers: hamburgers van de BBQ, broodjes,
sla, tomaten, augurken, komkommers, kaas, worst, stokbrood/kruidenboter, meloen en

fruitsalade. Het was een heel gezellige dag.
Over enkele dagen vieren wij de laatste schooldag en hebben wij het afscheid van groep 8.
Wij gaan Ilse, Tisha, Lize, Daphne, Sharon, Marijke, Francesco, Richard, Sytze en Jilles
missen en wensen hen veel succes op het Voortgezet onderwijs!! Gelukkig blijft groep 7 nog
een jaartje bij ons.
Bedankt voor het leuke jaar en fijne vakantie!
Na 2 jaar doppen sparen hebben we al veel blinde mensen kunnen helpen. Wij gaan nu naar
de middelbare school en kunnen helaas niet meer doorgaan met de doppenactie. Daarom
stoppen wij en brengen wij voor de laatste keer de doppen weg. Wij danken iedereen, die
doppen heeft gespaard.
Met vriendelijke groet,

Francesco en Ilse

Verjaardagen
15-07
17-07
18-07
28-07
28-07
29-07
09-08
14-08
15-08
23-08

Kyra de Jong
Nyncke Limpens
Francesco van Strien
Meike Kronemeijer
Sytze Bouma
Hedda van Belle
Anna Spijkstra
Maya Sleijfer
Brecht Leistra
Dave v.d. Veen

Gefeliciteerd en allemaal een hele fijne verjaardag!

Wij wensen iedereen een fijne vakantie!
Team Thrimwalda

