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Bijbelrooster
Week 27*29-06/03-07
Jona, de profeet die geen zin had.
De profeet Jona moet op weg om in Nineve te gaan vertellen dat het zo niet langer kan. Hij vlucht
weg van de Heer, wordt overboord gegooid en opgeslokt door een walvis.En gaat uiteindelijk toch
naar Nineve. Daar hebben zijn woorden andere gevolgen dan hij dacht.
Lied van de week: ps 124: Laat Israel nu zeggen.......

Jarigen
26 juni
29 juni
30 juni
30 juni
01 juli

Teun Groot Koerkamp
Siem Hutten
Tim Assink
Marloes Nijenhuis
Mart Koster

groep 2
groep 5
groep 1
groep 7
groep 6

Allemaal een hele fijne verjaardag!!
Poffertjes
Donderdag 2 juli blijven alle kinderen op school eten. Er komt dan een poffertjeskraam op het
schoolplein. Lust uw kind nu echt geen poffertjes, dan is het misschien slim om uw kind een
boterham mee te geven. Ze krijgen ook nog een ijsje. Om half 2 zijn alle kinderen vrij!!
Groep 8
Nog één week en dan nemen we afscheid van groep 8. Een bijzonder jaar voor hen. In augustus
hadden we niet kunnen denken dat zoveel vaststaande activiteiten geen doorgang zouden kunnen
vinden:
• Eindtoets (dit jaar voor het eerst de eindtoets Route 8)
• Bezoeken aan scholen van het Voortgezet Onderwijs
• Het schoolkamp naar Ameland
• Schoolvoetbaltoernooi
• Geen aparte avond voor de musical en het afscheid
• En nog wat andere evenementen..
Na de zomer gaan ze naar het Middelbaar Onderwijs. En gelukkig mogen ze dan ook allemaal weer
bij elkaar in de klas zitten (volgens de nieuwste Corona-regels). En dat is goed nieuws!!
Waar gaan ze allemaal naar toe?
• Reggesteijn: Manal, Hilde, Petja, Laura, Gijs, Merel, Denzell, Hivan, Thomas, Femke,
Kevin,Niek

Roerigheden

• Waerdenborgh: lse, Silvio
• Pius:
Ninthe
• Zone College: Daan, Jim
• Noordik:
Bente
• Erasmus:
Naut Jan, Fien
We wensen hen alle succes op hun nieuwe school. We hopen dat
jullie nog eens aankomen voor een gezellige babbel!!

’t Rheins
De afgelopen week hebben de groepen 1 tm 7 een onvergetelijk bezoek gebracht aan ’t Rheins. Dit
als vervanging voor de schoolreizen. En wat hebben ze genoten. Natuurlijk was het weer super, maar
ook de organisatie! Een woord van dank aan de Ouderraad en Rien Mol, de eigenaar van ’t Rheins.
Geweldig dat jullie dit zo hebben weten te regelen!
Bericht van juf Anne Marie
Beste ouders,
Even een aanvulling op het plaatje van de formatie voor komend schooljaar! Heb helaas een tijd in de
ziektewet gezeten en ben momenteel bezig om stap voor stap mijn werkzaamheden weer op te
pakken. Vanwege mijn re-integratie programma zal ik aan de start van het schooljaar nog niet direct
volledig voor de groep staan. Wel is het de bedoeling om mijn uren voor de groep steeds een beetje
meer uit te bouwen, zodat ik uiteindelijk mijn taken weer volledig kan oppakken.
Areen ter Harmsel-Guyt* zal mij vervangen tijdens de uren dat ik nog niet voor de klas sta. En
natuurlijk zal Ilse gelijk vanaf het begin van het schooljaar een vaste factor in groep 4 zijn. We gaan er
samen iets goeds van maken!
Wens jullie allemaal alvast een fijne vakantie en graag tot volgend schooljaar!
* juf Areen heeft al meerdere keren bij ons op school (en ook in groep 3) ingevallen
Agenda
29 juni
30 juni
01 juli
02 juli
03 juli

Oud papier
Oud papier
Afscheidsavond en musical groep 8
Alle kinderen eten op school. Om half 2 vrij!
Om 12.00 uur start zomervakantie

Bijlage
Schoolmaatschappelijk werk
Zomervakantie spelletjes (team fysio)

