04. Nieuws

20 september 2019

Agenda
Vrijdag 20 september

Comprix Sportdag groep 8
Derde workshopmiddag!
Dinsdag 24 september
Excursie groep 8: Ketliker Skar
MR-vergadering
Woensdag 25 september Korfbaltoernooi groepen 3 t/m 8
Kinderpostzegelactie groepen 7 en 8
Info-avond “Voortgezet Onderwijs” groep 8
Donderdag 26 september Groep 6 t/m 8 met de bus naar het Rijksmuseum in
Amsterdam
Vrijdag 27 september
Nieuwe ronde workshops
Kinderloop
Morgen is de kinderloop van Samenloop voor Hoop. Via social schools en via deze
nieuwsbrieven is er al veel over gecommuniceerd. Nogmaals en om onduidelijkheden te
voorkomen…. Dit evenement wordt niet door de school georganiseerd, u bent dus zelf
verantwoordelijk voor uw eigen kind(eren). De kinderen lopen niet per school, maar met alle
scholen door elkaar als dorp. We wensen iedereen een mooie loop toe!
Tijd ophalen shirt veranderd
De organisatie heeft de tijden van het ophalen van de shirts veranderd. Bij deze de goede
Tijden…
Hallo kinderen,
Wat goed dat jullie zaterdag 21 september mee doen aan de Kinderloop. Zaterdag kun je tussen
13:30 en 15:30 het shirt waarin je loopt ophalen bij de informatiekraam in de Groene Long. Het
geld wat je hebt opgehaald mag je daar ook inleveren. Om 16:00 starten we dan met de
openingsdans en daarna mogen jullie 24 minuten gaan lopen. Heb jij een heel goede actie bedacht?
En/of heb je heel veel geld opgehaald? Mail dan de organisatie van de Kinderloop
(kinderloop.slvh.gorredijk@gmail.com). Dan maak jij kans op één van de 4 kaartjes voor de
Kinderboerderij in Drachten!!Daarnaast mag je zondag 22 september om 14:15 helpen om het totaal
opgehaalde bedrag bekend te maken!! Tot zaterdag!
Groetjes van Hopi

Excursies
Aan excursies geen gebrek! Groep 7 beleefde al een natuurdag in het Ketliker Skar, groep 8
is komende week aan de beurt. En ….. de groepen 6, 7 en 8 gaan donderdag naar het
Rijksmuseum in Amsterdam. Dat voelt helemaal als een extra schoolreis. Zowel de kinderen
als wij zelf genieten van dit soort uitjes!

Schoolkorfbal
De informatie over het schoolkorfbal is via social schools met u gedeeld. Het is de bedoeling
dat iedere speler onder begeleiding van een ouder, oppas of andere volwassene aanwezig is.
De wedstrijden worden buiten op de velden gespeeld.
Gratis kaarten SC Heerenveen - FC-Utrecht
De school heeft de mogelijkheid gegeven om kinderen onder begeleiding van een
volwassene naar de wedstrijd van aanstaande zondag te gaan. Ook hierbij is het even
belangrijk te vermelden dat wij er zelf niet zijn… (of in ieder geval niet in de hoedanigheid van
“juf of meester” ).
Fijn weekend!
Het schoolteam

