01. Nieuws

Agenda
Maandag 2 september
Vrijdag 6 september
Dinsdag 10 september
Vrijdag 20 september

30 augustus 2019

Uitleg Kinderloop voor Hoop
Eerste boekenuitleen groep 1 t/m 4
(Oranje boekentas weer mee)
MR-vergadering
Eerste gymles meester Luca
Comprix Sportdag groep 8

De SamenLoop voor Hoop (Met Kinderloop op het schoolplein van De Treffer)
Zoals voor de vakantie aangekondigd, komt er een Samenloop voor Hoop in Gorredijk.
Teams van volwassenen kunnen zich inschrijven voor een loop in De Groene Long op 21 en
22 september. De volgende link leidt naar de nodige informatie over dit evenement.
https://www.samenloopvoorhoop.nl/alle-samenlopen/friesland/gorredijk/

Er is ook een speciale Kinderloop.
Op 21 september 2019 vindt de KINDERLOOP Gorredijk e.o. plaats. Waarom? Omdat
kanker veel families treft. Zowel volwassenen als kinderen. Hierom willen we alle kinderen
van de basisscholen in Gorredijk e.o. in de gelegenheid stellen ook hun steentje bij te dragen
aan de strijd tegen kanker. De KINDERLOOP is een manier om dit onderwerp bespreekbaar
te maken. Door deze loop geven we het gevoel van hoop mee en vieren we het leven. Het
biedt kinderen bovendien de kans om zich actief in te zetten voor een goed doel.
De KINDERLOOP is een korte versie van de Samenloop.
Kinderen lopen geen 24 uur, maar 24 minuten. Er wordt
gelopen in tegengestelde richting van de volwassenen.
Op deze manier krijgen ze de beleving optimaal mee.
Tijdens de KINDERLOOP lopen de kinderen zelfstandig.
Vrijwilligers en Mascottes zijn aanwezig om de loop te
begeleiden. Ons schoolplein wordt hiervoor gebruikt.
De jonge deelnemers krijgen aan de start een paars
SamenLoop voor Hoop T-shirt. Een blijvende herinnering
aan dit bijzondere evenement. Het doel van de KINDERLOOP is het inzamelen van geld. Met
dit geld kan het KWF onder andere onderzoeken blijven bekostigen en medicijnen blijven

maken. De kinderen mogen zelf geld inzamelen voor dit goede doel. Hoe? Ze kunnen zich
laten sponsoren door bijvoorbeeld ouders, opa's en oma's, ooms en tantes, buren en andere
vrienden en bekenden.
De organisatie komt aanstaande maandagochtend op school om de kinderen te informeren
over de Kinderloop. Ze laten een filmpje zien en nemen de mascotte (weer) mee. Na deze
introductie kunnen kinderen zich via school aanmelden. We horen maandag zelf hoe het
aanmelden in zijn werk gaat. We geven u hiervan maandagmiddag bericht via social schools.
Gegevens
We geven alle kinderen vandaag een formulier mee waarop u uw gegevens kan invullen.
Daarmee kunnen we uw telefoonnummers, mailadressen, oppasnummers, etc. controleren.
Het is fijn om alle gegevens up-to-date te houden en bij iedereen verandert er wel eens
wat…. Voor u even een klusje om het voor ieder kind in te vullen, maar zo kunnen we het per
kind even bij langs lopen en kunnen we u snel blijven bereiken als dat nodig is. Alvast
bedankt voor de moeite!
Post
De kinderen krijgen vandaag wat aanbiedingen mee van externe partijen. O.a.
typecursussen, boekjes, etc. We verstrekken dat eenmalig aan het begin van het schooljaar.
Sloop van de oude Trimbeets
Op 16 september mag sloopbedrijf van der Wal starten met de voorbereidende
werkzaamheden (terreininrichting) voor de sloop van de oude Trimbeets. Vanaf 24 september
start de daadwerkelijke sloop. Wij gaan kijken of we hier met de kinderen iets van mee
kunnen pikken. Het is een moment wat de weg naar onze nieuwe school vrij maakt.
Het nieuwe ontwerp De Treffer (en Kinderwoud)
Zoals we van de week al aangaven, hebben we vlak voor de vakantie het nieuwe ontwerp
van de school beoordeeld. Hoewel de buitenkant van ons nog kleurrijker mag worden (en
wordt), begint de nieuwe school op het Trimbeetsterrein mooi vorm te krijgen. Hier een eerste
beeld van het eerste nieuwe ontwerp…

Nieuwe schoolgids 2019-2020
Onze nieuwe schoolgids staat online op www.basisschooldetreffer.nl en is als bijlage
toegevoegd aan deze nieuwsbrief.
Fijn weekend!
Het schoolteam

