26. Nieuws

Agenda
Vrijdag 13 mei
Dinsdag 17 mei
Woensdag 18 mei
Vrijdag 20 mei
Dinsdag 24 mei
Donderdag 26 mei
Vrijdag 27 mei

13 mei 2022

Workshopmiddag
Laatste muzieklessen
Schoolkamp groep 8: Ameland
Chris en Marieke in school voor opvoedingsvragen (vanaf 8.30)
Schoolreis groepen 5: Survival Eernewoude
Groep 8 terug van schoolkamp Ameland
Schoolreis groepen 2 en 3: met de bus naar Nienoord
Hemelvaartsdag, kinderen vrij
Dag na Hemelvaart, kinderen vrij

Sponsorloop!
Een spannend moment (denk: tromgeroffel….) De activiteitencommissie heeft vanochtend al
het geld geteld en we komen op het astronomische bedrag van ….

6.704,15 euro
Daar waren we wel even stil van 😊 Het is ongelooflijk veel en meer dan genoeg voor het
buitentoestel, het nieuwe plein wordt dus mooier en mooier. We willen iedereen érg
bedanken voor de gulle giften! De kinderen hebben er hard voor gerend. Missie volbracht en
het is nu echt een schoolplein van iedereen.
Survivalrun
Door sloten, over klimtoestellen, klauteren en rennen. Groep 7 en 8 én de begeleiders
hebben zich van hun beste kant laten zien gisteren. Het was weer een mooie ervaring, zeker
voor een school die sport en bewegen hoog in het vaandel heeft!

Schoolfotograaf
Vandaag worden de kaarten van foto Koch uitgedeeld. Met deze kaarten en unieke codes
kunt u de foto’s van uw kind(eren) bekijken en eventueel bestellen. U heeft vanaf vandaag 10
dagen om dit te doen. Veel kijkplezier en we hopen dat u de foto’s mooi vindt.
Schoolreisjes van start!
De eerste check van de betalingen van schoolreisjes is gedaan, de meeste gezinnen hebben
inmiddels betaald. U heeft via een brief per groep de nodige info over het schoolreisje of het
schoolkamp gehad. Wilt u even nagaan of u de betaling gedaan heeft? Zo niet, dan graag
alsnog even overmaken. Zie berichten social schools van de groep van uw kind(eren).

Chris en Marieke (hulp bij opvoedingsvragen)
Woensdagochtend zijn Chris en Marieke weer in school. Ze zijn al een aantal keren in school
geweest om u te helpen met opvoedingsvragen over bijvoorbeeld corrigeren, grenzen
stellen, regels aangeven, scheidingsproblematiek, financiën, etc. Kleine en grotere problemen
kunnen in vertrouwen besproken worden en er kan aanvullend hulp ingeschakeld worden als
u dat wilt.
U kunt Chris bereiken op telefoonnummer: 06-49493202. Ook jeugdverpleegkundige
Marieke Flapper kunt u makkelijk bereiken. Zij kan u op een prettige manier ondersteunen
met bijvoorbeeld: oefenen van zindelijkheid, bedplassen, medische vraagstukken, allergieën,
psychische klachten van kinderen, etc. U kunt haar bereiken op telefoonnummer: 0631649009 om een afspraak op school te maken.
Volgende week buitengymlessen
Vanaf komende week zal vakleerkracht Luca de gymlessen van dinsdag voor groep 4 t/m 8
vooral buiten geven. Alleen als het weer het niet toelaat gymmen de kinderen nog in De
Skans.

Fijn weekend!
Het team van de Treffer

