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Simmerfakânsje betsjut faak in protte fertier yn it swimbad, op de
Kamping, oan it strân, en ek thús. Utstapkes meitsje nei in pretpark
of in bistetún. Mei de boat fuort of mei de trein. Faak binne dan ek
in protte minsken ûnderweis of geane op reis.We sille it meimeitsje!

It team fan de Krunenstrobbe winsket elkenien in moaie
simmerfakansje!

Agenda
11 juli: Laatste
schooldag

HVO en GVO lessen
Het afgelopen jaar kregen de kinderen deze lessen in Mantgum. Afgewisseld met de
gymnastiek. Voor het volgende jaar willen we dat ook graag zo houden. Dat betekent
wel dat er nieuwe docenten nodig zijn. We nemen afscheid van juf Ria van der Holt (hvo)
en juf Sybrich Martens ( gvo).
Voor de hvo lessen is nog geen vervanger gevonden, de gvo lessen zullen worden
verzorgd door meester Addy Stoker.
Vanaf deze plek willen we juf Ria en Juf Sybrich bedanken voor hun inzet van de
afgelopen jaren. Bedankt!

Zomervakantie van 12
juli tot 26 augustus
Eerste schooldag na de
vakantie: maandag 26
augustus.

Afscheid
Dit jaar nemen we afscheid van onze groep 8. Waar gaan ze naar toe? Famke, Marije, Sandra en Lyse-jet gaan allemaal naar
de RSG in Sneek. Antsje gaat naar het Nordwin College in Leeuwarden en Bloeme gaat naar
de Burg. Harmsma school in Gorredijk. Jullie hebben het super gedaan meiden! We wensen
jullie een mooie tijd op die nieuwe school. De basis zit erop, jullie vliegen uit. Nieuwe
vrienden, nieuwe uitdagingen. Succes met alles. Kom gerust nog eens langs!

Bedankt.
Graag wil ik alle ouders bedanken voor de medewerking en het vertrouwen in de afgelopen
paar jaar. Ik vond het fijn jullie en jullie kinderen te leren kennen. Blijf vooral trots op jullie
prachtige kinderen , maar ook op de mooie, kleine school in Jorwert. Bedankt! Juf Sietske
Okkema.
Alle ouders die op wat voor manier dan ook dit schooljaar hebben geholpen met activiteiten, vervoer of schoonmaak
HEEL,VEEL DANK!!
Ook volgend schooljaar zullen we weer een beroep op jullie hulp doen. Alleen dan kunnen wij die leuke voorstellingen of
excursies voor jullie kinderen organiseren en realiseren.
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