35. Nieuws

Agenda
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

28 juni 2019

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.

Pannenkoekenbakkers!
Volgens social schools worden er al 600 pannenkoeken
door u gebakken, super dat dit zo snel geregeld is,
complimenten! Vanaf maandag kunt u vanaf de grote
tafel in de hal pannenkoekenmix meenemen. Per pak
kunnen er 10/11 pannenkoeken gebakken worden.
U mag de pannenkoeken komende donderdagochtend
komen brengen. Ook weer naar de grote tafel in de hal.
Wij verdelen ze dan over de klassen. Wie gedurende de
ochtend ook even wil kijken naar wat de kinderen doen,
is welkom om even te kijken. Ouders van de ouderraad
helpen met het klaarzetten van materiaal
(ook voor de avond-invulling). Alvast bedankt!
Eindfeest: Welkom in Frisland (donderdag 4 juli)
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.

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…
De plattegrond van de route ontvangt u maandag via social schools.
’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. De kinderen zitten in een grote halve cirkel, het overige publiek staat daar
omheen.
Toeschouwers die slecht ter been zijn, mogen uiteraard een eigen stoel meenemen.
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.
Eten en drinken op de Frisland dag van donderdag 4 juli
 De kinderen nemen gewoon hun pauzefruit mee. Het drinken voor de ochtend mag
ook gewoon mee.
 De kinderen eten tussen de middag pannenkoeken in de klas, met ranja/smaakwater.
Enquête: Oudervragenlijst
In de afgelopen week kreeg u een brief met daarin een unieke code om een vragenlijst over
onze school in te vullen. Nog niet gedaan? Hoe meer ouders het invullen, hoe meer we er
aan hebben. Heel graag dus! 
Peuternieuws!
Ook bij de peuteropvang werken ze over het thema Ridders en Kastelen. Ze zijn begonnen
met het bouwen van een kasteel en ontdekken wie daar wonen! De prinses heeft een
prachtige jurk aan met kleuren en vormen erop. De peuters leren hoe de kleuren heten en
welke vormen er zijn. Afgelopen week hebben we genoten van het theater in de onderbouw.
Daar werd een verhaal vertelt over Ridder Roderik en zijn Prinses. De peuters kunnen zich
elke dag verkleden als prachtige prinsessen of ridders. Er ontstaan mooie rollenspellen in de
huishoek waarbij de fantasie wordt gestimuleerd. Het is bij ons elke dag een mooie speeldag!
Afscheidsmusical groep 8
Komt allen, het wordt een schitterende show en het lijkt erop dat we de zaal weer goed
vullen!

