36. Nieuws

Agenda
Dinsdag 9 juli
Woensdag 10 juli
Donderdag 11 juli
Vrijdag 12 juli
Maandag 26 augustus

8 juli 2019

Doorschuif-uurtje naar de volgende klas.
Afscheidsmusical groep 8 in De Skâns
Rapport mee
Afsluiting project groep 1 en 2
Vanaf 12.00 uur Zomervakantie
Eerste schooldag van het nieuwe schooljaar.

Wat een mooi schooljaar!
We kunnen met elkaar terug kijken op een mooi, leerzaam en gezellig schooljaar! We
begonnen het jaar nog als FlambouTrimbeets en eindigen het jaar vol overtuiging als De
Treffer! Wat kwam er zoal voorbij in dit jaar:












We kregen een extra unit op ons schoolplein voor groep 8. We werken nu met 9
groepen.
We zijn het jaar gestart met een spiksplinternieuwe methode voor Taal en Spelling.
Voor kinderen en leerkrachten was het even wennen, maar de methode TAAL
ACTIEF bevalt erg goed!
We kregen nieuwe iPads en Chromebooks voor de onder- en bovenbouw.
We kregen een nieuwe naam! Vanaf november werden we De Treffer en vierden dat
met een mooi feest in De Skâns.
We kregen een nieuw logo, nieuwe schoolshirts, website, vlaggen, zelfs rompertjes
voor nieuwe baby’s. Iedereen is gewend geraakt aan De Treffer.
Het was een schooljaar vol met sport. We noemen: schooljudo, de sponsorloop,
freerunning, volleybal, beachvolleybal, korfbal, voetbal, zwemmen, survivalrun,
schaken, dammen, keatsen, groene spelen, karate…. De Kinderen op De Treffer
sporten daarmee (naast hun gewone gymlessen) beduidend meer dan op andere
basisscholen.
We gingen werken met een buitenmoestuin en binnenmoestuinen. Erben Wennemars
sprak een videoboodschap voor ons in en de week van de Gezonde Jeugd startte
natuurlijk op De Treffer. De kinderen kregen smaaklessen over gezonde voeding.
Inmiddels hebben we drie keer een oogstfeest gehad met groenten uit onze eigen
moestuin.
We kregen allemaal een bidon om wat meer water te kunnen drinken gedurende de
schooldag.
Tsjek kwam op onze school.












We vierden Sinterklaas, Kerst, de Rekendag, Nationaal Schoolontbijt, De
Koningsspelen, Himmeldei.
Alle klassen gaven lessen Bewegend Leren en de Daily Mile werd een jaar lang
gerend.
We werden officieel een Vreedzame School.
We werden officieel een Gezonde School.
We organiseerden het eerste Iepenloft van Gorredijk. Midzomernachtdroom werd 4
keer opgevoerd in ons speelbos.
Groep 8 kreeg drie maanden lang ECO-Coaching op de BHS ter voorbereiding op het
voortgezet onderwijs.
De Treffer stond bijzonder vaak in de krant dit schooljaar.
Het MFA wordt niet gebouwd, maar de school wel. We schreven open brieven,
sloegen zelf de eerste paal in de grond, waren op iedere raadsvergadering, maakten
…. tig ontwerpen en vergaderden tot in den treure… en er kwam duidelijkheid. De
architect past het ontwerp nog 1 keer aan en in het volgende schooljaar start de bouw
van de nieuwe Treffer!
Frisland is een feit. We beleefden een prachtige dag met elkaar in Frisland.

Een jaar om met plezier op terug te kijken. Op naar een volgend jaar, vol nieuwbouw!
Vreedzame school
In twee schooljaren hebben we stapsgewijs de
uitgangspunten en werkwijze van De Vreedzame
School in onze school gebracht. Mede daardoor
is het goed toeven op De Treffer en weten we op
welke manier we écht fijn met elkaar omgaan. Met
gepaste trots heeft het team van De Treffer het
certificaat “Vreedzame School” in ontvangst
mogen nemen!

Afscheidsmusical groep 8
Komt allen, het wordt een schitterende show en het lijkt erop dat we de zaal weer goed
vullen!

Boeken terug
Wilt u alle boeken die van de schoolbieb zijn terug naar school brengen? Met de oranje
tasjes.. U heeft nog 4 dagen om alles terug te brengen. Hartelijk dank!

De SamenLoop voor Hoop
(Met Kinderloop op het schoolplein van De Treffer)
Een vooraankondiging
De SamenLoop voor Hoop is een evenement speciaal voor iedereen die met kanker te
maken heeft gekregen. Tijdens een 24 uur durende wandelestafette (in de Groene Long en
op het schoolplein van De Treffer) staan we samen stil bij kanker en vieren we het leven. De
organisatie van de SamenLoop voor Hoop Gorredijk e.o. is momenteel in volle gang om dit
plaats te kunnen laten vinden op 21 september a.s.
De KINDERLOOP is een onderdeel van de SamenLoop speciaal georganiseerd voor
kinderen van de basisschoolleeftijd. Want helaas worden ook kinderen geconfronteerd met
kanker. Met de KINDERLOOP hopen we kanker bespreekbaar te maken voor kinderen en
bieden we kinderen een kans om zich actief in te zetten voor het goede doel. De
KINDERLOOP is een korte versie van de SamenLoop, die 24 minuten zal duren zal worden
begeleid door vrijwilligers.
Aan de start dansen we onze KinderLoop-dans gechoreografeerd door Eijerproducties:
https://www.youtube.com/watch?v=Fj8mT41HYco . Aan de finish ontvangen de jonge
deelnemers een aandenken. Een blijvende herinnering aan een bijzondere dag. Want alle
kinderen kunnen meedoen met de Kinderloop op 21 september a.s. om 17.00u!
Op https://www.samenloopvoorhoop.nl/alle-samenlopen/friesland/gorredijk/
Vind u alle informatie over deelname aan deze mooie actie. Na de vakantie gaan we actief
aan de slag met het inschrijven van teams en kinderen.

Fijne vakantie!
Vrijdag om 12.00 uur begint voor iedereen de zomervakantie. We wensen iedereen een hele
fijne tijd!
Het schoolteam

