31. Nieuws

Agenda
Maandag 20 juni
Donderdag 23 juni
Vrijdag 24 juni
Woensdag 29 juni
Donderdag 30 juni
Vrijdag 1 juli
Woensdag 6 juli
Donderdag 7 juli
Vrijdag 8 juli
Vrijdag 15 juli

17 juni 2022

Schoolkamp groep 7
Administratiedag, kinderen vrij
Teamdag, kinderen vrij
Korfbaltoernooi
Lauswoltconcert groep 8
Nieuwe kinderen toekomstige groep 1 ’s middags al vast in de nieuwe
school
Afscheidsmusical groep 8 in De Skâns
Rapport mee
Pleinfeest, leegverkoop en veiling!
Sneakpreview nieuwe Treffer

Afscheidsmusical groep 8
Er staat ons weer een erg mooie en professionele
afscheidsmusical te wachten. Groep 8 is al weken
aan het oefenen samen met meester Henk en juf
Chantal. Op woensdag 6 juli zal de musical gespeeld
worden voor alle kinderen en ’s avonds uiteraard met
een uitverkochte zaal. Het gaat beter en beter…
nog een paar weken tot de echte uitvoering!
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. De roosters voor intekenen staan 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.

Verhuiskaartje
Binnenkort krijgt uw kind een verhuiskaartje mee naar huis. Daar staat ook op dat we op donderdag
22 september om 14.00 uur de officiële opening hebben van onze nieuwe school. Alvast voor in uw
agenda.. 😊

Smartwatches & smartphones
We vragen u om uw kind geen smartwatch mee naar school te laten nemen. Het leidt kinderen op
een manier af wat ons in school tijdens de lessen niet helpt. Hetzelfde geldt voor de telefoons,
waarvan het al jaren schoolbeleid is om deze in principe niet mee naar school te nemen. Er zijn altijd
situaties denkbaar waardoor er een uitzondering gemaakt moet worden, deze mag u dan voorleggen
aan directeur Felix van Ginkel.
Vakantieweek
In de bijlage nogmaals een flyer over een outdoor vakantieweek voor kinderen wat via de gemeente
Opsterland georganiseerd wordt. . Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.
Warm-weer afspraken
We vragen u om uw kind(eren) bij warm en zonnig weer ’s morgen thuis goed in te smeren met
zonnebrandcrème. Ook vragen we u om kinderen niet op slippers naar school te laten komen. Bij het
bewegend leren gebeuren er regelmatig ‘ongelukken’ bij het rennen op slippers. De kinderen hebben
op school een bidon om extra water te drinken…
Nieuws vanuit Peuteropvang de Treffer
Afgelopen dagen stond in het teken van 'de Beweegweek van Kinderwoud'. We besteedden nog meer
aandacht aan bewegen dan dat we al deden. De peuters deden mee aan een tel & beweegspel, er
moesten twee kaartjes omgedraaid worden. Het cijfer vertelde hoe vaak we de beweging na gingen
doen. De peuters hebben ook meegedaan aan de 'Peuter4daagse', dat hield in dat elke dag ruim 1
kilometer gewandeld werd. Onderweg kwamen we langs een speeltuin voor een speelmoment. De
medaille was dan ook dik verdiend!!! Buiten wandelen was erg leuk, gezellig en super gezond.
Volgende week start ons nieuwe thema: 'We gaan verhuizen!' In dit thema staat de bouwplaats
centraal en ook hoe verhuis al het speelgoed naar onze nieuwe Treffer. We gaan het allemaal
meemaken en beleven.
Kort weekje
Volgende week is het een kort weekje voor de kinderen, zie agenda!
Fijn weekend!
Het team van de Treffer

