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Data startgesprekken 2019-2020
De startgesprekken waar u een uitnodiging voor krijgt wanneer uw kind bij een ‘nieuwe ‘ leerkracht
in de klas komt zijn op maandag 23-en dinsdag 24 september. De gesprekken starten om 15.30 uur.
Hulp in de klassen
Sinds mei is Marianna Dagelet uit Gytsjerk op de maandagochtend bij ons op school voor hulp aan
kinderen die iets ‘extra’s ‘ nodig hebben.
Ook na de zomervakantie zal zij ons assisteren.

Schoolfoto’s dinsdag 2-en donderdag 4 juli
Volgende week dinsdag en donderdag zijn er rapport gesprekken. Tijdens deze gesprekken kunt u in
de hal van school foto’s van uw kind bekijken en kopen. Dit kan van: 15.00 uur tot 18.00 uur. Zou u
deze foto’s contant af willen rekenen? Ouders van groep 8 komen niet meer voor een gesprek voor
hun zoon/dochter, maar kunnen ook op deze middag foto’s bekijken/kopen.

Musical 20 juni
Wat hebben wij donderdag 20 juni een geweldige feestelijke ouderavond gehad. Langs deze weg
willen wij iedereen nogmaals bedanken voor de inzet om deze avond te doen slagen.
Laatste schoolweek
U heeft via uw kind(eren) informatie gekregen over de laatste schoolweek (Sportdag en Feestmiddag
+ afscheid groep 8).
In overleg met de voorzitter van de MR hebben wij besloten de kinderen van groep 8 de donderdag
11 juli vrij te geven. Mocht u geen opvang voor uw zoon/dochter hebben, dan mag hij/zij naar
school.

Vrijdag 12 juli is dan wel een ‘schooldag’ voor groep 8. Wij gaan ervanuit dat alle kinderen dan mee
doen aan de activiteiten van het dorpsfeest. Mocht u vrijdag 12 juli ’s ochtend al op vakantie gaan
dan dit graag melden bij Froukje Olijve; f.olijve@opo-furore.nl.
Feest 12 juli:
>Alle kinderen worden door de ouders naar het feestterrein gebracht. Uiterlijk 8.45 uur is iedereen
daar aanwezig. De kinderen melden zich bij hun juf (groep 7/8 bij juf Jannie of juf Froukje).
>Het is altijd moeilijk in te schatten hoe lang de spelletjes duren. Leerkrachten zijn tot 12.00 uur
verantwoordelijk voor de kinderen. Mochten de spelletjes eerder zijn afgelopen, dan blijven de
kinderen op het feestterrein. Wanneer u uw kind eerder mee naar huis wilt nemen, dit graag melden
bij betreffende leerkracht.
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