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Agenda

Formatie volgend schooljaar
Aan het einde van dit schooljaar nemen we afscheid van juf Elly. Elly
gaat volgend jaar weer twee dagen werken op “De Wegwijzer”.
We bedanken Elly voor het werk dat zij voor onze school gedaan heeft
en wensen haar alle goeds voor de toekomst.
Juf Pauline gaat de uren die vrijkomen door het vertrek van juf Elly
invullen, op de woensdag en donderdagmorgen.
Dat betekent dat er in de bovenbouw een vacature ontstaat. We
zoeken iemand voor maandag, dinsdag en woensdag. Op woensdag
kan de groep dan gesplitst worden doordat juf Jacqueline er dan ook is.
We hebben echter nog een vacature. Juf Albertine heeft aangegeven
dat na 18 jaar werken op School 59, het tijd is voor een nieuwe
uitdaging. We zijn dus ook op zoek naar een nieuwe collega voor de
middenbouw.
Het streven is om voor de herfstvakantie ook deze vacature ingevuld te
hebben. Tot die tijd blijft Albertine gewoon de juf van de middenbouw.
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Feestelijke schoolavond
Op vrijdag 29 juni organiseert de ouderraad de jaarlijkse schoolavond.
U wordt om 18.30 uur verwacht in de achterzaal van dorpshuis “De
Viersprong” te Buinerveen. U kunt uw auto kwijt op het parkeerterrein
van de voetbalvereniging.
We beginnen met koffie/thee en wat lekkers. Vervolgens gaan we in
groepjes op avontuur in het bos. Zorg voor kleren en schoenen die een
beetje vies mogen worden
Overige drankjes op deze avond zijn voor eigen rekening en er worden
lootjes verkocht voor € 0,50. Prijzen voor de loterij kunnen tot 20 juni op
school ingeleverd worden. Om ongeveer 20.30 uur is het weer
afgelopen.

Deze nieuwsbrief is ook na te lezen op onze website www.school59.nl
De volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 28 juni.
Met vriendelijke groet namens het team,
Pauline Bokhorst
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