30. Nieuws

Agenda
Woensdag 15 juni
Maandag 20 juni
Donderdag 23 juni
Vrijdag 24 juni
Woensdag 29 juni
Donderdag 30 juni
Woensdag 6 juli
Donderdag 7 juli
Vrijdag 8 juli
Vrijdag 15 juli

10 juni 2022

Schaaktoernooi
Schoolkamp groep 7
Administratiedag, kinderen vrij
Teamdag, kinderen vrij
Korfbaltoernooi
Lauswoltconcert groep 8
Afscheidsmusical groep 8 in De Skâns
Rapport mee
Pleinfeest, leegverkoop en veiling!
Sneakpreview nieuwe Treffer

Sleutelmoment
Gistermiddag heeft de overdracht van het nieuwe gebouw plaatsgevonden. Dit in het bijzijn
van de gemeente Opsterland en Jorritsmabouw en natuurlijk samen met Kinderwoud,. De
komende weken wordt het gebouw meer en meer van ons. We gaan de laatste fase in, zoals
beschreven in de vorige nieuwsbrief. Leukleukleuk en drukdrukdruk 😊
Oudergesprekken
Zoals in de vorige nieuwsbrief aangegeven houden we de laatste oudergesprekken van dit
schooljaar in de week van 27 juni t/m 1 juli. Groep 1 t/m 7 zetten aanstaande
maandagmiddag om 17.00 uur de roosters voor intekenen weer open op social schools. Ieder
groep kiest tussen maandag en donderdag naast middagen ook twee avonden uit waarop
gesprekken gevoerd kunnen worden. Tijdens de gesprekken wordt de schoolse ontwikkeling
van uw kind(eren) met u besproken. We nemen de uitslagen van de citotoetsen daar
uiteraard in mee.
Vrijdag 15 juli: sneakpreview nieuwe Treffer
Tussen 10 uur en 12.00 uur doen we de deuren van de nieuwe Treffer alvast open. Als u nog
niet op vakantie bent kunt u alvast een rondje door de nieuwe school lopen. Alle meesters en
juffen zijn in de groep, zodat u en de kinderen alvast kunnen zien waar de kinderen na de
zomervakantie starten.

Vrijdag 8 juli: laatste dag op de oude school!
“We gaan er met een knal uit”. Er staat ons een feestelijke en ludieke allerlaatste
schooldag te wachten.
Pleinfeest
Gedurende de ochtend hebben we weer luchtkussens, reuzenvoetbal, spelletjes en
opdrachten in die groepsdoorbroken groepjes worden gespeeld. We mixen alle kinderen
door elkaar en de kinderen van groep 8 zijn op hun allerlaatste schooldag de “captains”.
De kinderen van groep 1 zijn vrijdagmiddag vrij en alle andere groepen hebben een leuke
laatste middag in hun eigen groep.
Leegverkoop
Vanaf 17.00 uur kunt u voor het allerlaatst de school in en houden we een leegverkoop in de
groepen. Alle tafeltjes, stoeltjes, bureaus, kasten, bureaustoelen, tafels kunnen door u
worden gekocht voor een klein prijsje. We doen dit net als tijdens ons Treffer-festival weer
met bonnetjes die binnenkort weer in de voorverkoop gaan (en ook op de avond zelf te koop
zijn).
Veiling
Rond 18.30 uur houden we op het plein een veiling van de mooiste objecten van onze school.
Kleutermateriaal, oude kaarten, digiborden, er kan geboden worden! Vooraf krijgt u een
boekje van de veilingstukken.

Hapjes en acts groep 8
Vanaf 17.00 uur zijn er broodjes hamburger, knakworst, etc. te kopen op het plein. Ook
groep 8 zorgt nog voor wat leuke festiviteiten buiten.
Rond 19.30 uur zeggen we ons oude gebouw gedag en begint de zomervakantie voor de
kinderen.

