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AGENDA
Woensdag 24 juni
Donderdag 25 juni
Woensdag 1 juli
Donderdag 2 juli
3 juli t/m 16 augustus

Opening themaweek: muziek
Oudergesprekken via Teams
Afsluiting themaweek
Afscheid groep 8 (onder schooltijd, alleen voor de kinderen)
Zomervakantie

Kamp en schoolreisje
Het schoolkamp en schoolreisje konden dit schooljaar helaas niet doorgaan. Daarom hebben wij deze
verplaatst naar het begin van komend schooljaar. Wij gaan van woensdag 16 t/m vrijdag 18 september
op schoolkamp. Wij hopen uiteraard op mooi weer en dat de Corona omstandigheden tegen die tijd nog
steeds positief zijn. Het schoolreisje voor de onderbouw is op 16 september.

Formatie en aanstellingen
Voor komend schooljaar hebben wij exact dezelfde formatie als die we nu hebben. De leerkrachten
blijven allemaal op dezelfde dagen werken. Alleen Jeltsje haar vrije dag is volgend jaar op vrijdag in
plaats van op dinsdag. Daarom gaat Tamara op de vrijdagen de onderbouw ondersteunen.
Daarnaast krijgen Jeltsje, Tamara en Titia vanaf komend schooljaar een vaste aanstelling. Van harte
gefeliciteerd!

Vrije dagen
De vakanties en studiedagen voor komend schooljaar zijn bekend. Die zijn vanaf vandaag op onze
website te vinden. Begin volgend schooljaar wordt er een jaarplanning verstuurd met daarin alle overige
geplande activiteiten.

Laatste schooldag: afscheid groep 8
De ouders van de meiden van groep 8 hebben een alternatief plan bedacht om het afscheid van Inés en
Nannie toch nog bijzonder te maken. Het grootste gedeelte hiervan gaat plaatsvinden onder schooltijd
op de laatste schooldag. Er wordt nog wel op een speciale manier een soort tour door het dorp
georganiseerd, hier weten ze trouwens zelf nog niets van af. Hierbij nodigen wij iedereen uit om
donderdag 2 juli rond 13.30 uur in het dorp langs de kant van de weg te staan om Inés en Nannie uit te
zwaaien naar het voortgezet onderwijs.
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Afscheid Jorn en Sido
Na de zomervakantie gaan Jorn en Sido starten op hun nieuwe basisschool in Dronrijp. En zodra het huis
dat nu gebouwd wordt klaar is, vertrekken ze uit Jorwert. Wij willen de familie Groenhof veel plezier
toewensen met deze nieuwe en spannende uitdaging.

Zomervakantie
Volgende week donderdagmiddag om 14.00 uur begint de zomervakantie. Wij wensen jullie een hele
fijne en zonnige zomervakantie toe. We hopen jullie op maandag 17 augustus weer in goede gezondheid
op school te zien!
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