34. Nieuws

Agenda
Dinsdag 25 juni
Donderdag 27 juni
Dinsdag 02 juli
Woensdag 03 juli
Donderdag 04 juli
Vrijdag 05 juli
Dinsdag 9 juli
Woensdag 10 juli
Donderdag 11 juli
Vrijdag 12 juli
Maandag 26 augustus

21 juni 2019

Oudergesprekken
Gastlessen Beachvolleybal groepen 5 t/m 8
Oudergesprekken
Atletiekdag groepen 6/7/8
Zwemfeest groep 6
Frysk Damjen en Keatsen groep 7
EINDFEEST: WELKOM IN FRISLAND!
Studiedag team, kinderen vrij
Doorschuif-uurtje naar de volgende klas.
Afscheidsmusical groep 8 in De Skâns
Rapport mee
Vanaf 12.00 uur Zomervakantie
Eerste schooldag van het nieuwe schooljaar.

Sportclinics
We sluiten een jaar vol sportclinics af met gastlessen beachvolleybal, keatsen & damjen. Ook
wordt er volop getraind voor de atletiekdag. In het afgelopen jaar zijn er veel verenigingen en
sportclubs geweest waar de kinderen van De Treffer volop in beweging van zijn gekomen.
Leuk, volgend schooljaar weer een nieuw aanbod!

Processierups
In de buurt is de processierups erg actief, ook in een boom op ons schoolplein zijn rupsen
gevonden. We hebben het gebied afgezet en de gemeente heeft gecheckt of er andere
bomen “besmet” zijn. Wegens grote drukte van het bestrijdingsbedrijf worden de rupsen
komende week weggezogen. We checken de paar eikenbomen op ons schoolplein dagelijks.
De brandhaartjes die de eikenprocessierups loslaat, veroorzaken oogklachten, benauwdheid
en jeuk.

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. Inmiddels hebben
we via social schools in 1 dag al 564 PANNENKOEKEN verzameld, ontzettend leuk!
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.
Lauswoltconcert
Geheel in stijl hebben de kinderen van onze groep 8
een prachtig concert mogen beleven. Alle 450 schoolverlaters van Opsterland verzamelden zich op Landgoed
Lauswolt waar ze als echte VIP’s werden behandeld.
Het Frysk Jeugdorkest zorgde er samen met Raynaud
Ritsma voor dat het klassieke concert eindigde in een
dansende menigte. Een erg mooie belevenis, passsend
bij de weken van afscheid nemen van de basisschoolperiode....
Volgend evenement:... Op naar de afscheidsmusical van
groep 8 in De Skâns, komt dat zien!
Warm!
Het schijnt de komende week erg warm weer te worden.
We bekijken dan ook even of we mogelijk nog
een wateractiviteit kunnen inplannen…
Schoolkamp groep 7
Welterusten voor de kinderen van groep 7!

Fijn weekend gewenst!
Het schoolteam

