33. Nieuws

Agenda
Vrijdag 14 juni

Dinsdag 18 juni
Woensdag 19 juni
Donderdag 20 juni
Vrijdag 21 juni

14 juni 2019

Boekenuitleen uit de nieuwe kasten
Intekenen contactgesprekken op social schools
Vaderdag cadeautje mee
Tweede oefenles Atletiekdag groepen 6, 7 en 8
Eerste dag schoolkamp groep 7
Fryske Korfbalfinale groep 8
Vergadering Ouderraad
Lauswoltconcert groep 8
Laatste dag schoolkamp groep 7

Intekenen oudergesprekken
Vanaf vanmiddag worden de intekenroosters voor de komende contactgesprekken weer open
gezet. U kunt zich inschrijven voor de contactgesprekken van dinsdag 25 juni en donderdag
27 juni.
TIP: Gratis boeken
Ook komende zomer is de VakantieBieb weer open. In de app staat een mooie selectie ebooks klaar voor iedereen: kinderen en volwassenen, leden en niet-leden. Voor alle kinderen
blijft het tijdens de vakantie van belang om te blijven lezen. Zo voorkomen ze een leesdip en
terugval in niveau. De VakantieBieb bevat jeugdboeken in alle leeftijdscategorieën, zodat elk
kind makkelijk een passend boek vindt. Met de app willen de bibliotheken kinderen stimuleren
om door te lezen tijdens de schoolvakantie. Zo genieten ze niet alleen van leuke e-books,
maar houden ze ook hun leesvaardigheid (AVI-niveau) op peil. Het positieve effect van blijven
lezen tijdens vakantieperiodes blijkt uit onderzoek en geldt voor kinderen uit alle
leeftijdscategorieën.

Eindfeest: Welkom in Frisland (donderdag 4 juli)
Frisland staat voor gezond, lekker fris, natuurlijk en eerlijk. Het land ligt vlák voor onze school,
in Park de Groene Long in Gorredijk. Volgend jaar op 16 en 17 mei opent Frisland de poorten
met een grote Fris Fair met streekgerechten en producten, maar ook met sport en spel,
educatie voor jong en oud en cultuur.
De uitgangspunten van Frisland passen érg goed bij het gezonde, sportieve en natuurlijke
karakter van De Treffer. De Treffer heeft daarom de eer om op donderdag 4 juli de koningin
van Frisland te kronen. Ook wordt de door de kinderen gemaakte vlag in top gehesen, dit
onder begeleiding van het nieuw gemaakte volkslied van Frisland. De hele schooldag zijn er
kunstenaars in Frisland die workshops geven aan de kinderen. Djembé, Graffiti, koken, dans,
theater, freerunning, techniek, beeldende vorming… het is er allemaal.
Tussen de middag, tijdens de lunch, houden we een pannenkoekenfeest. We hebben hier uw
hulp bij nodig. U kunt vanaf maandag 1 juli pannenkoekenmix op school ophalen. We vragen
u om de pannenkoeken thuis te bakken en mee te brengen op donderdag 4 juli. Meer info
volgt.
Na het pannenkoekenfeest is er een defilé (optocht) en gaan de kinderen van Frisland (De
Treffer) in een mooie optocht als prinsen en prinsessen samen met de koningin (in een koets)
door de straten van Gorredijk. De bonte stoet is om 14.00 uur weer op school. De kinderen
zijn om 14.15 uur vrij. Alle kinderen mógen deze hele dag dus als prins, prinses, ridder, in
gala, netjes.. verkleed. Wel moet de kleding een beetje comfortabel zijn i.v.m. de
workshops…
’s Avonds tussen 19.00 uur en 20.00 uur is Frisland te bezoeken voor iedereen die kijken wil.
Om 19.00 uur geven de kinderen een presentatie van de gevolgde workshops op het veld
voor onze school. Na deze presentatie van ongeveer 45 minuten, kunt u rond onze school de
gemaakte kunstwerken bekijken. Er is muziek en er is wat lekkers. Zo sluiten we met elkaar
de dag…. En symbolisch ook het eerste schooljaar van De Treffer…. feestelijk af.
Via social schools heeft u ook de praktische invulling van de feestdag ontvangen.
Textiellabels
We hebben weer stapels textiellabels klaar liggen, per straat uitgeteld. Wilt u de labels zo
spoedig mogelijk ophalen? Op 24 juni wordt het textiel opgehaald. Met de opbrengst van de
verspreiding van de labels kan de ouderraad leuke dingen organiseren! Hapjes bij de kerst,
luchtkussen bij Koningsdag, meedoen met de survivalrun... het zijn activiteiten die we niet
willen missen! Uw hulp is dus welkom. Alvast bedankt!
Lauswolt concert groep 8
Volgende week donderdag mogen de
kinderen van groep 8 als VIP’s naar het
Lauswoltconcert in Beetsterzwaag.
Geheel in stijl wordt er in de tuin van
Landgoed Lauswolt een concert gegeven
voor alle kinderen van groep 8 uit de
Gemeente Opsterland. Een galaconcert
van het Frysk Jeugd Orkest en
Raynaud Ritsma.

Fijn weekend gewenst!
Het schoolteam

