29. Nieuws

Agenda
Vrijdag 3 juni
Maandag 6 juni
Dinsdag 7 juni
Donderdag 9 juni
Maandag 20 juni
Donderdag 23 juni
Vrijdag 24 juni

3 juni 2022

Workshopmiddag
Tweede Pinksterdag, kinderen vrij
Schoolreis groep 6
Oplevering nieuwe Treffer
Schoolkamp groep 7
Administratiedag, kinderen vrij
Teamdag, kinderen vrij

Avond4daagse
De activiteitencommissie van De Treffer heeft ervoor gezorgd dat zo’n 100 kinderen van De
Treffer meegedaan hebben met de Avond4daagse. De avonden kleurden dus grotendeels
blauw van de Treffer-shirts 🙂. Volgens berichtgeving namelijk de helft van het totaal aantal
inschrijvingen.
We bedanken hierbij de inzet van de ouders die dit supergoed hebben geregeld. Ook een
speciale vermelding voor Tuindorado Gorredijk die de rozen die de kinderen vanuit school
ontvingen voor een erg mooie prijs heeft aangeboden! Alle lopers en organisatie bedankt👍

Laatste loodjes!
De nieuwe Treffer wordt mooier en mooier! We hebben steeds in onderdelen gewerkt aan
het plaatje van de nieuwbouw. Nu alles bij elkaar komt en het eindresultaat in zicht komt,
wordt het …. werkelijk prachtig. De komende weken staat ons onder andere het volgende te
gebeuren…
Volgende week donderdag viert het team van De Treffer en van Kinderwoud de oplevering.
Jorritsma Bouw is dan zo goed als klaar, de school is dan van ons 😊. In de weken daarna
worden de “puntjes echt op de i gezet”. Er wordt een klimwand over een deel van de grote
trap gebouwd. De Active Floor wordt geleverd, de belijning van de hardlooproute in school
wordt gemaakt. Al het meubilair wordt geleverd en de bestrating van het plein wordt
afgemaakt.
Op vrijdag 8 juli vieren we de laatste dag op de huidige locatie. We gaan er met een knalfeest
uit 😊, waarover in de volgende nieuwsbrief meer. Van maandag 11 juli tot en met
donderdag 14 juli verhuizen we definitief naar de nieuwe school. Zoals eerder aangekondigd
is het voor de kinderen dan al zomervakantie. Op vrijdag 15 juli doen we de nieuwe Treffer
tussen 10 uur en 12 uur al even open voor de kinderen en u als ouders. Zo kan iedereen de
nieuwe Treffer al even zien voordat de zomervakantie dan echt begint (als u nog niet op
vakantie bent).
In de zomervakantie gaat het werk door. De digiborden worden gemonteerd, internet wordt
aangesloten en… de meeste buitenspeeltoestellen en de eerste beplanting worden op ons
plein neergezet. De kinderopvang is vanaf vrijdag 15 juli al aan het werk in het nieuwe
gebouw. Na de zomer begint er dan een wezenlijk nieuw hoofdstuk voor De Treffer 😊
Citotoetsen
In de komende weken worden er weer toetsen afgenomen voor ons leerlingvolgsysteem.
Toetsen nemen we op onze school niet bij kleuters af. De toetsuitslagen helpen ons om het
niveau van de kinderen per vakgebied in kaart te brengen. Daarnaast zegt ook de dagelijkse
inzet, de toetsmomenten van methodetoetsen en het karakter van de kinderen veel over de
ontwikkeling. Het is dus een breed pallet aan informatie wat we verzamelen. De uitslagen
worden uiteraard weer met u besproken. We doen dit in onze één na laatste schoolweek. De
week van 27 juni tot en met 1 juli. Uitnodigingen volgen binnenkort weer via social schools.
Vakantierooster 2022-2023
Voor de vroegboekers hier alvast het vakantierooster van volgend schooljaar!
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrij + Pasen
Meivakantie
Hemelvaartsweekend
Pinksteren
Zomervakantie 2023

Fijn weekend!
Het team van de Treffer
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