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Start nieuwe schooljaar
We zijn weer begonnen!! Samen met onze
132 leerlingen hebben we de eerste
viering weer gehad. We hebben veel
nieuwe leerlingen en nieuwe collega’s
verwelkomd in onze zes stamgroepen. We
hopen dat iedereen hun plekje gaat
vinden binnen de school.
Elk schooljaar heeft z’n eigen
bijzonderheden, we zullen dit schooljaar
ook vast weer voor verrassingen komen te
staan. Ik hoop dat u er vertrouwen in
heeft dat we altijd naar oplossingen
blijven zoeken en open staan voor
feedback.
We gaan er weer een mooi schooljaar van
maken met kamp, vieringen en andere
activiteiten, en ik hoop op een gezond jaar
voor iedereen!
5 September informatie avond
schoolkamp
Dinsdagavond a.s. om 19.30 uur is de info
avond over het kamp van 13, 14 en 15
september. In het kort vertellen wij het
reilen en zeilen op het kamp en vullen wij
samen de activiteiten van de woensdag in.
Rond 20.30 uur zal de avond afgelopen
zijn.
Vertrek- en aankomsttijden kamp
Woensdag 13 september: 8.30 uur tot
14.00 uur, normale schooltijden.
Programma op en rond school.
Donderdag 14 september: 8.30 Uur start
in de stamgroep. +/- 8.45 Uur vertrek met
de bus van school naar Bakkeveen met de
hele school.
Vertrek uit Bakkeveen om 17.00 uur 1e
t/m 4e jaars. Aankomst +/- 18.00 uur op
school. 5e t/m 8e Jaars blijven slapen op de
boerderij.

Vrijdag 15 september: 1e t/m 4e jaars vrij.
5e t/m 8e jaars vertrek uit Bakkeveen om
14.00 uur, aankomst op school +/- 15.00
uur.
Wij verblijven op kampeerboerderij de
Harmsdobbe in Bakkeveen.
Piratenkoor Admiraliteitsdagen
Voor de zomervakantie hebben een aantal
kinderen zich opgegeven voor het
Piratenkoor. Zij treden a.s. vrijdag om
16.00 uur op aan de Zeijl. De kinderen die
meedoen worden verwacht in
piratenkleding.
Op dit moment is dit wat er vanuit de
organisatie bij ons bekend is. Wanneer wij
meer weten laten wij u dat weten!
Modderfeest
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Materiaal gevraagd voor het kamp
Voor het kampthema op zoek naar oude
elektrische apparaten.
De kinderen mogen deze demonteren en
onderdelen gebruiken om zelf iets te
bouwen.
Heeft u nog wat staan?
Ook hebben wij nog w.c. rolletjes nodig.
Lever het dan in bij een van de
stamgroepleiders. Alvast heel erg
bedankt!

Gymnastiek
De dagen dat de kinderen in midden- en
bovenbouw gymnastiek hebben zijn de
volgende:
Middenbouw: dinsdag en vrijdag
Bovenbouw: woensdag en vrijdag
De onderbouw krijgt bewegingsonderwijs
in het speellokaal.
Het speellokaal is vernieuwd, om dit mooi
te houden letten we goed op het
schoeisel. In het speellokaal wordt
gegymd op blote voeten of op
gymschoenen met een lichte zool. In het
speellokaal mag je niet meer komen met
schoenen.

