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Agenda
Vrijdag
Vrijdag
Maandag
Woensdag
Donderdag
en vrijdag
Vrijdag

22 juni
13 juli
16 juli
18 juli
19 en 20 juli

Feestelijke ouderavond in dorpshuis ‘Ons hoes’
16.00 uur Eindejaarsviering en daarna BBQ
17.00 uur Schoonmaakavond
Uitzwaaien groep 8
Groep 8 vrij

20 juli

12.00 uur vrij, zomervakantie

Feestelijke ouderavond
Vrijdag 22 juni is het weer tijd voor de Feestelijke ouderavond in het Dorpshoes in
Jipsingboertange. De avond zal beginnen om 19.30 uur. De eindtijd is 22.00 uur.
Ouders, opa’s en oma’s, broertjes en zusjes zijn van harte uitgenodigd om deze
leuke avond met ons mee te vieren en te genieten van alle leuke acts.
De kinderen worden om 19.15 uur verwacht en zij nemen plaats op de banken voor
in de zaal. De ouders zijn zelf verantwoordelijk voor hun kinderen en de rust in de
zaal. Ook na afloop zijn de ouders verantwoordelijk voor hun eigen kind(eren).
Na de verschillende acts is het een gezellig samen zijn en voor de kinderen is er een
kinderdisco. In de pauze houden we een verloting. Gelukkig hebben we al veel
mooie prijsjes gekregen. Bedankt daarvoor!
Het eerste kopje koffie of thee met wat lekkers is op kosten van school. Daarna zijn
de drankjes voor eigen rekening.

MR-vergadering
Maandag 25 juni om 19.00 uur hebben we een MR-vergadering.

Nieuws uit groep 345
Woensdag schoolfotograaf
Woensdag komt de schoolfotograaf, daarom is er deze ochtend géén gym voor de
kinderen.
De fotograaf komt tussen 8.30 uur en 11.00 uur foto's maken. Mocht u interesse
hebben in een foto met alle kinderen uit het gezin, dan is het belangrijk dat iedereen
om 8.30 uur aanwezig is.
Feestelijke ouderavond
Voor de acts van de kinderen van groep 345 mogen ze een knuffeldier meenemen,
dit is niet verplicht.

Nieuws uit groep 678
Groep 6 en 7 zijn druk bezig met het maken van de Cito-toetsen. Iedereen doet
enorm zijn/haar best! Ook zijn we met de hele klas aan het oefenen voor de
feestelijke ouderavond. We hopen dat jullie aanstaande vrijdag komen kijken! Vorige
week vrijdag gingen wij met elkaar naar ‘Go Sports’ in Stadskanaal. Dit was erg leuk.
We mochten aan allemaal activiteiten mee doen. Zo mochten we in opblaasballen in
het water, judoën, skaten, badmintonnen en nog veel meer. Ook waren er
klimwanden en hindernisbanen!

16 juli Schoonmaakavond!!
Na het BBQ feest wat bij mooi weer op school gehouden wordt, is de school weer
aan een schoonmaakbeurt toe. Er zijn een aantal moeders die meestal van de partij
zijn. Het is een gezellige avond waarop je elkaar eens op een andere manier leert
kennen. Er is altijd wat te drinken en een hapje erbij. Wees welkom. Het is fijn als de
kinderen weer in een schone school kunnen werken. Vaders jullie zijn ook van harte
welkom.

