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Nieuwsbrief 15 februari 2019

Nieuws leerlingen
Nieuwe leerlingen
De afgelopen maanden zijn er drie nieuw kleuters bij ons op school gekomen.
Wij wensen Kara Kuperus, Tom Hiemstra en Seth Visser een hele fijne en leerzame tijd bij ons op de
Thrimwalda school.

Verhuizen
Familie van Tuinen gaat verhuizen naar Ryptsjerk. Vandaag was Berber voor het laatst bij ons op
school. Wij wensen de familie veel woongenot in Ryptsjerk en de kinderen veel succes op hun
nieuwe school. Langs deze weg willen wij Marianne en Wander bedanken voor alle hulp bij ons op
school, wij zullen jullie missen.

Oproep NL doet
Zaterdag 16 maart organiseren wij een klusjes ochtend (van 8.30-13.00 uur inclusief soep en
broodjes). Voor deze klusjesochtend hebben wij hulp nodig van ouders. Ouders die zich aan hebben
gemeld voor het opknappen van het plein en ‘tuin onderhoud ’ via de ouderhulplijst zijn persoonlijk
benaderd.
De volgende klusjes staan op het programma:
-Schuren van de tafel-tennis tafel,
-Het speelhuisje bij de kleuters opknappen/verven,
-Speeltoestel kleuters schoonmaken,
-Klusjes in de tuin etc.
Wilt u meehelpen, dan graag uiterlijk 12 maart aanmelden via: f.olijve@opo-furore.nl

Open dag woensdag 20 maart
Woensdag 20 maart hebben wij open dag. Op deze dag kunt u als ouders, nieuwe ouders,
belangstellende een kijkje komen nemen tijdens de lessen.
Van 8.30-12.00 uur staan alle deuren open voor iedereen. In de hal kunt u onder het genot van een
kopje koffie of thee kennismaken met de oudervereniging. Juf Dieuwke is de hele ochtend
‘beschikbaar’ voor nieuwe ouders. Juf Froukje is vanaf 10.00 uur aanwezig.









Waar staan wij o.a. voor?
Open communicatie
Ouderparticipatie
Rust – Reinheid – Regelmaat-Respect
Gezonde school
Godsdienst onderwijs/ Humanistisch vormingsonderwijs in alle groepen
Vertrouwde veilige omgeving
Structurele Rots en Water-training (weerbaarheidstraining) voor alle groepen, door
eigen gecertificeerde leerkrachten.

Voorleeswedstrijd
Jasper Kremer (groep 8) gaat namens onze school deelnemen aan de gemeentelijke
voorleeswedstrijd op 28 februari te Burgum. Jasper wij wensen je heel veel succes.
Schoolreisjes
Op dit moment is er geen nieuws te melden met betrekking tot de schoolreisjes.

Sportdag en laatste schooldag feest
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen, dat de sportdag verplaatst is naar woensdag 10 juli.
Op deze dag wordt tevens het laatste schooldagfeest gevierd. De zomervakantie voor de groepen 1
t/m 7 begint vrijdag 12 juli om 12.00 uur. De kinderen van groep 8 zijn die dag al vrij.

Open podium
De leerlingenraad had voor vandaag 15 februari een open podium georganiseerd. De poster met het
opgave strookje was door één van de kinderen samen met een ouder gemaakt en de organisatie
hebben de kinderen ook zelf gedaan. Keurig hoe deze kinderen zich voorstelden aan het publiek en
de artiesten aankondigden en bedankten. Bij de optredens kwamen vele ‘talenten’ naar boven. De
techniek kunnen wij een volgende keer beter of anders regelen, maar het zijn allemaal
leermomenten. Alle kinderen bedankt voor de ‘bijdrage’.

Koperproject
Na de voorjaarsvakantie start het koperblaasproject in groep 5/6. Op vrijdagmiddag krijgen zij les
van 13.00-13.45 uur. Na de eerste les krijgen zij een instrument mee naar huis om te oefenen. Dit
instrument moet iedere week op vrijdag weer mee naar school. Dit project duurt zes weken.

Wij wensen u allemaal een fijne vakantie en tot maandag 25 februari !
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