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Website
Op onze website zijn o.m. foto’s en/of verslagen geplaatst van de schoolreis van de groepen 7, de
theaterdag, de musical van groep 8, het judotoernooi, de viswedstrijd en de speurtocht/vossenjacht.
Dus……….,kijk eens op onze website.
Nieuwe collega’s,
Juf Hielke Ubbens heeft aangegeven dat ze na de grote vakantie met pensioen gaat. Haar laatste werkdag
zit er inmiddels op en we hopen dat ze enorm gaat genieten van haar welverdiende pensioen. Juf de Vries
is aangesteld om volgend schooljaar de lessen Humanistisch Vormings Onderwijs (HVO) aan groep 7 te
gaan geven.
Juf Mariska Kremer zal op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag ons team komen versterken. Zij gaat
lesgeven aan de groepen 1b, 2 en 5.
Juf Janneke Westerhuis zal het zwangerschapsverlof van juf Carina Hidding (groep 1a) gaan vervangen.
Juf Lisanne Vrijs is aangesteld als onderwijsassistente.
En zo zijn, gelukkig nog net voor de grote vakantie, alle vacatures nog weer ingevuld. We heten alle nieuwe
collega’s van harte welkom!
Afdeling anderstaligen
Nog een paar dagen en dan is het voorbij. We gaan verder met ons onderwijs in Bellingwolde. Wij willen
alle collega’s van de Feiko bedanken voor de fijne samenwerking. Ook de ouders van de
activiteitencommissie bedankt voor de inzet voor onze leerlingen. het Koningsontbijt en de fruitdagen
werden mede daardoor een succes.
Alle collega’s van het eerste opvangonderwijs anderstaligen
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Ouders bedankt
Het afgelopen schooljaar hebben wij regelmatig een beroep gedaan op ouders om ons met diverse zaken
en activiteiten te helpen. Zonder uw hulp kunnen wij niet. We hopen ook volgend schooljaar weer een
beroep op u te mogen doen. Ouders, namens personeel en kinderen, bedankt!
Oproep!
Wie heeft er nog schoolshirts thuis? Wij missen er nog zes. Deze shirts zijn net aangeschaft. Het kan
gebeuren dat ze per ongeluk nog thuis liggen, maar lever ze a.u.b. nog in. Wij kunnen ze niet missen!

Vakantie
Bijna is het vakantie. Vrijdag zijn de kinderen zoals gewoonlijk al vrij. We kunnen terugkijken op een fijn
schooljaar. We hopen dat uw kind ook volgend schooljaar weer met plezier naar onze school toegaat. Een
goede communicatie tussen ouders en school is hierbij erg belangrijk. Wacht niet te lang, ook voor kleine
probleempjes bent u altijd van harte welkom.
De leerlingen die naar het voortgezet onderwijs gaan, wensen wij daar een super tijd toe. Voor de kinderen
die verhuizen hopen we, dat ze op de nieuwe school snel wennen en fijne meesters, juffen en vriendjes
krijgen.
Na de vakantie beginnen wij weer op maandag 4 september.

Agenda (nog niet alles staat ingepland)

•
•

18 juli: speurtocht/vossenjacht
21 Juli: kinderen vrij
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