33. Nieuws

Maandag 21 juni
Dinsdag 22 juni
Donderdag 24 juni
Vrijdag 25 juni
Donderdag 01 juli
Woensdag 07 juli
Vrijdag 09 juli

18 juni 2021

Schoolfotograaf
Schoolfotograaf
Administratiedag team, kinderen vrij
Teamdag, kinderen vrij
FEEST!
Afscheidsmusical groep 8
Start zomervakantie (12.00 uur voor de hele school)

Aanbesteding afgerond, bouwers bekend!
De aanbesteding voor onze nieuwe school is succesvol afgerond. De bouw van onze school
is gegund aan Jorritsma Bouw en de technische installaties worden uitgevoerd door PrangerRosier Installaties. Via social schools bent u uitgebreid geïnformeerd. Komende week staat er
ook een artikel in de SA over de start van de bouw na de zomervakantie. Let’s get it on!

Body-percussie, dans
We gaan nog even door met het aanbieden van sportclinics en lessen van gastdocenten. In
de afgelopen week hadden we lessen bootcamp, de week er voor volleybal. Ook rugby,
korfbal, voetbal en judo is de revue al gepasseerd. De komende weken hebben alle kinderen
lessen bodypercussie en volgen er groepen danslessen. Deze laatste weken van het
schooljaar staan dus onverminderd vol beweging naast en tijdens het leren.
Drie nieuwe juffen!
De formatie voor volgend schooljaar is helemaal rond. Ook de zwangerschapsvervangingen
van juf Hilde en juf Irene zijn ingevuld. Hieronder stellen de drie nieuwe juffen zichzelf alvast

aan u voor. Het volledige schema voor volgend schooljaar ziet u nogmaals als bijlage bij deze
nieuwsbrief.
Juf Lilian (volgend schooljaar een dag in groep 6, groep 7 en groep 8)
Mijn naam is Lilian Kroon-van der Meulen. Samen met mijn man
Hans en mijn twee kinderen Lynn (19) en Levi (18) woon ik in
Steggerda. Momenteel ben ik leerkracht en intern begeleider op
obs de Lamer en obs de Lantscheene waar ik al jaren met heel
veel plezier werk. Daarnaast volg ik de opleiding tot
schoolleider. Zelf ben ik gek op sporten, momenteel fiets ik veel
op de racefiets en mountainbike en mag ik graag hardlopen en
squashen. Ik heb dan ook enorm veel zin om aan de slag te
gaan met het bewegend onderwijs dat op De Treffer geboden
wordt. Volgend jaar zal ik een aantal dagen voor de klas staan
en zal ik daarnaast een aantal directie-ondersteunende taken
mogen gaan uitvoeren in het kader van mijn opleiding.

Juf Fleur Jipping (zwangerschapsvervanging juf Irene in groep 4)
Hallo allemaal,
Mijn naam is Fleur Jipping en na de vakantie zal ik starten als
leerkracht op De Treffer. Ik woon in Steenwijk met mijn man en
twee dochters. In mijn vrije tijd ben ik veel in het bos te vinden of
ben ik bezig in de tuin. Ik heb inmiddels ongeveer 10 jaar ervaring
in het onderwijs. Lange tijd heb ik gewerkt in het speciaal onderwijs
met kinderen met een taalstoornis. Nu was het tijd voor een
verandering en ben ik dit jaar begonnen bij stichting Comprix.
Ik heb ontzettend veel zin om te starten op De Treffer!

Juf Nikki Siegersma (zwangerschapsvervanging juf Hilde groep 6)
Hallo allemaal!
Ik zal mij even voorstellen. Mijn naam is Nikki Siegersma. Ik ben 24
jaar oud en woon samen met mijn vriend en 2 poezen in Noordwolde.
Afgelopen twee jaar ben ik leerkracht geweest van groep 1 en groep
4 op een andere school. Aankomend schooljaar zal ik vanaf de start
van het schooljaar tot aan de kerstvakantie de vervangende
leerkracht zijn in groep 6. Naast het plezier van lesgeven rijd ik in
mijn vrije tijd paard, luister ik naar muziek of lees ik een spannend
boek. Ook haak ik knuffels, schoolmaterialen en poppenkleding en
houd ik ervan buiten te zijn.
Ik heb er erg veel zin in en hoop dat wij er het aankomend schooljaar
een gezellige en leerzame tijd van maken!
Tot snel!
(juf) Nikki
Schoolfotograaf
Komende maandag en dinsdag komt de schoolfotograaf. In de vorige nieuwsbrief (terug te
lezen via www.basisschooldetreffer.nl ) is er al het één en ander over gemeld. We denken dat
maandag de groepen 1, 4A, 4B en groep 8 aan de beurt zijn. Ook de broertjes en zusjes

proberen we op deze dag te fotograferen. Dinsdag zijn dan de groepen 2, 3, 5 en 6 en 7 aan
de beurt. We moeten onder andere rekening houden met gymtijden, musical oefenen,
bodypercussie en dans. Pin ons dus maar niet op deze planning vast… Twee dagen goed
gekamd 😊
Lang weekend
Laatste reminder: omdat we donderdag n vrijdag twee teamdagen hebben, zijn de kinderen
komende donderdag en vrijdag vrij. Een fijn lang weekend gewenst alvast!
Contactgesprekken
De covidperiode waar we nog steeds inzitten, is er dit schooljaar noodgedwongen geschoven
met onze planning. De citotoetsen van jan/febr zijn later afgenomen. De oudergesprekken
zijn later gevoerd. Op dit moment maken de kinderen van groep 3 t/m 7 de toetsen van het
einde van het schooljaar. Omdat we contactgesprekken nog niet op de gebruikelijke manier
kunnen houden én doordat er maar weinig tijd tussen de vorige gespreksronde en de
komende zit, hebben we het volgende bedacht:
Iedere leerkracht nodigt alleen de ouders uit voor een oudergesprek als daar reden voor is.
Als er opmerkelijke veranderingen zijn in de ontwikkeling van kinderen of als het laatste
rapport (inclusief cito-e uitslag) een toelichting verdient, dan maken we een afspraak met
ouders voor een oudergesprek. De oudergesprekken worden in week 26 gehouden (de één
na laatste schoolweek). Dat doen we niet via een planner uit social schools, u wordt
persoonlijk uitgenodigd.

Een zonnig weekend gewenst!
Het schoolteam

