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Feestelijke schoolavond
Morgen, 29 juni, is de feestelijke 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. Om ongeveer 20.30 uur is het weer
afgelopen.

Formatie volgend schooljaar
In de extra nieuwsbrief van vorige week meldden we u over een tweetal
vacatures die ontstaan door het vertrek van juf Elly en juf Albertine. Er
vinden deze week al een aantal gesprekken plaats en er wordt in groep
3/4/5 op donderdag een proefles gegeven door een kandidate. Zodra
er meer nieuws is over een eventuele definitieve invulling van de
vacatures brengen wij u op de hoogte.

Studiedag
Op donderdag 5 juli en vrijdag 6 juli zijn de kinderen vrij. Het team gaat
de donderdag gebruiken om de resultaten van de afgelopen
toetsweek te analyseren en de rapporten te schrijven. Ook zullen de
plannen voor het komende jaar besproken worden. Op vrijdag hebben
we een teamuitje.

Agenda
25 t/m 29 juni toetsweek
28-06 MR-vergadering
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
10-07 Kinderen krijgen hun
rapport mee
10-07 Dansvoorstelling met
Mieke, 14.00 uur
12-07 Leerlingenraad 13.00 uur
12-07 10-minutenavond
14-07 Oud papier
17-07 Afscheid groep 8

Uitje groep 3/4/5

Maandag 9 juli zijn de kinderen van groep 3/4/5 uitgenodigd bij 25°
Noord in Drouwenerveen. Juf Albertine zal gedurende het bezoek
foto's maken voor de website van 25° Noord. Als u bezwaar hebt
tegen het gebruik van de foto's van uw kind op internet of op
drukwerk, wilt u dit dan kenbaar maken aan Albertine.
De kinderen hebben deze dag een setje extra kleren, schoenen en
een handdoek nodig. De kinderen kunnen vies worden, dus het liefst
kleding die tegen een stootje kan.
We hopen op een prachtige dag!

Dansvoorstelling
Gedurende het schooljaar hebben alle kinderen danslessen gehad van
Mieke Landman. Op dinsdagmiddag 10 juli geven de kinderen een
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Verjaardagen
29-06 Noor uit groep 3
06-07 Stijn Dokter uit groep 2
06-07 Thijs van Rhee uit groep 8
12-07 Sander uit groep 5

voorstelling om aan alle ouders te laten zien wat ze het afgelopen jaar
allemaal geleerd hebben. De voorstelling begint om 14.00 uur en we
hopen natuurlijk dat er veel ouders (of andere belangstellenden) komen
kijken.

Afscheid groep 8
Op dinsdag 17 juli nemen we afscheid van groep 8. Tijdens het open
podium, ’s middags om 14.30 uur, nemen alle groepen afscheid van de
kinderen van groep 8. Alle ouders (niet alleen die die van de
achtstegroepers) zijn uitgenodigd voor dit open podium.
Om 16.30 uur worden de kinderen die afscheid nemen weer op school
verwacht. Samen met het team gaan we bowlen en eten in
Stadskanaal.
Vanaf 19.30 uur krijgt de avond nog een officieel tintje en zijn ook de
ouders van de kinderen die afscheid nemen uitgenodigd.

Bijbelrooster
2 t/m 6 juli 2018
De verloren zoon, Lucas 15:11-32
9 t/m 13 juli 2018
Het feest van de koning, Mattheüs 22:1-14

Deze nieuwsbrief is ook na te lezen op onze website www.school59.nl
De volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 12 juli.
Met vriendelijke groet namens het team,
Pauline Bokhorst
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Jurgen op schoolreis

Kleuternieuws
Letterkoffer: Sanne
Letter: Z
Thema: Zomer

