Nieuwsbrief
Week 24/25
07-06-2018

Kalender
Week 24
12 juni
13 juni
Week 25
19 juni
21 juni
22 juni

Teamsessie om 15.30 uur
Sponsorloop
Hyppolitusrun
Juf Jolanda afwezig
Margedag: alle kinderen
vrij
Margedag: alle kinderen
vrij

Vanuit het managementteam

Juf Marjon blijft in elk geval de komende twee
weken ook nog thuis. Ze ondervindt nog steeds
heel veel hinder van haar maag en verdraagt
weinig voedsel. De huisarts heeft haar
doorgestuurd voor nader onderzoek. Juf Karin blijft
daarom op ma/di en vrij in groep 7/8 en voor de
wo/do gaan we op zoek naar een vervanger voor
groep 7/8 en op de vrijdag voor groep 5/6.
Juf Jolanda is 19 juni afwezig i.v.m. haar scholing:
specialisatie voor het jonge kind.
Dit is de laatste keer, zij krijgt dan haar certificaat
en moet haar onderzoek daar presenteren.
Ik mag daar op deze laatste dag getuige van zijn.
De leerkrachten zitten samen met de kinderen
volop in de CITO toetsen. Op de beide
margedagen zullen wij deze gegevens verwerken in
plannen naar volgend jaar, rapporten schrijven ed.
De kinderen van groep 8 hebben de uitslag van de
IEP-toets binnen en zijn volop bezig met de
voorbereidingen voor de musical en de einddienst.
Er zijn een aantal ouders die zich zorgen maken
over het klimaat in en om de school als het zo heet
is.

Beste ouders,
We hebben als u dit leest juf Sjoukje uitgezwaaid.
We wensen haar een goed verlof en we hopen
voor haar en haar gezin dat de geboorte naar wens
mag verlopen.
We heten juf Rolinke van harte welkom in ons
team. We vinden het fijn dat we voor de kinderen
en voor ons, een vertrouwd iemand hebben
gevonden voor deze laatste periode. We wensen
haar een fijne tijd toe bij ons op school met name
in groep 5/6.
Meester Paul is langzamerhand weer aan het
terugkomen. Eerst was het op het kantoor in
Appingedam en nu langzamerhand hier in
Middelstum. Zie zijn aanwezigheid in de agenda.

We hebben al wat warme dagen achter de rug. Er
is geen koelsysteem in onze school aanwezig.
Bij grote hitte gaan we al minder vaak naar buiten
met de jonge kinderen en ook niet zo lang. Ook
geven we de kinderen extra drinken en zoeken we
zoveel mogelijk de schaduw op. We hebben het
ook aangegeven bij Wilma Drenth (onze bovenschools directeur) die tijdens haar bezoek de
warmte in ons gebouw heeft ervaren.

Nog wat huishoudelijke vragen:
- Wilt u denken om het fotogeld, nog niet
iedereen heeft dit ingeleverd.
- Dit geldt ook voor de rapporten, deze zijn
nog niet allemaal ingeleverd.
- Wilt u ook denken om de papieren voor de
Sponsorloop van de Hyppolitusrun
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De maandopening van groep 1 en 2 gaat
niet door i.v.m. decorbouw musical.
Hebt u een parasol met voet, die u niet
meer gebruikt. Of weet u iemand die een
parasol voor ons heeft. Dan houden wij
ons aanbevolen handig voor de
hitteperioden op het plein.
Vrijdag is er geen gym van juf Anniek i.v.m.
inspectie materialen. Afhankelijk van het
weer gaan we zwemmen of buiten
gymmen.

Met een hartelijke groet,
Greetje Nomden

Aanwezigheid managementteam:
Thea Enderle (IB12 juni
er)
Greetje Nomden
12 en 14
(adj.dir)
juni
Paul Roelfsema
12 en 15
(dir)
juni

21 juni
19 juni en
22 juni
19 juni

Groep 1/2
We werken de laatste week nog over de
brandweer. Maar ook maken wij iets voor vader.
Wat dat gaat worden is nog een grote verrassing.
Ook spelen we met dit warme weer veel met water
en natuurlijk mogen we nu altijd extra water
drinken!

Groep 5/6
Iedereen bedankt voor het mooie schooljaar.
Vandaag is mijn laatste dag en ga ik met
zwangerschapsverlof. We hebben een erg leuke
laatste dag gehad en ik wens juf Rolinke succes
met de laatste weken tot aan de zomer. Alle
ouders die geholpen hebben op school en mee zijn
gereden naar de DoeZoo, heel erg bedankt. Het
was een groot succes. Van mijn laatste dag en de
DoeZoo zijn de foto’s te vinden op het klasbord.
Vergeet niet u hiervoor aan te melden.
Nogmaals bedankt en tot ziens. Juf Sjoukje.
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