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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.

Agenda
19-06 Juf Pauline directieoverleg,
juf Rona groep 6/7/8
19-06 Mieke komt dansen met
groep 1/2
20-06 Juf Pauline afwezig i.v.m.
auditopleiding
21-06 Gastles groep 8
25 t/m 29 juni toetsweek

Digitaal schoolbord

Ook in het speellokaal zijn we sinds vorige week helemaal “up to date”.
De afgelopen jaren hebben we een spaarpotje weten te vullen o.a. van
de opbrengsten van het oud papier.
We hadden al langer de wens om
ook in het speellokaal de beschikking
te hebben over een digitaal
schoolbord, omdat daar regelmatig
een leerkracht met een groep aan
het werk is. Die wens is nu in vervulling
gegaan: een supermodern,
verrijdbaar digitaal schoolbord met
touchscreen!

28-06 MR-vergadering

Gastles

21-06 Sebastiaan uit groep 2

Op donderdag 21 juni om 13.00 uur, komt Herma van Getsen,
jeugdverpleegkundige de kinderen van groep 8 een les geven over
seksuele weerbaarheid.

29-06 Noor uit groep 3

Bijbelrooster
18 t/m 22 juni 2018
De dansende koning, 2 Samuël 6:1-23
David en Bathseba, 2 Samuël 11:1-27
Het verhaal van Nathan, 2 Samuël 12:1-9
25 t/m 29 juni 2018
De barmhartige Samaritaan, Lucas 10:25-37
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29-06 Feestelijke schoolavond
03-07 Juf Pauline directieoverleg,
juf Rona groep 6/7/8
05-07 en 06-07 Kinderen vrij i.v.m.
studiedagen team

Verjaardagen

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

“Stoer bij de boer”. Schoolreisje groep 1/2

Kleuternieuws
Thema: Zomer
In de week, van 25 t/m 29 juni,
’s morgens van 9.00 tot 10.00
uur, gaat juf Nelleke toetsen
afnemen. Wie wil helpen door
toezicht te houden op de groep
die niet getoetst wordt, op
dinsdag t/m vrijdag?
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