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Agenda
Weeknieuws lezen als PDF
Datum

Activiteit

vr 1 jul

"Venster Fair" 12:30 uur 14:30 uur

ma 4 jul

Oudergesprekken

di 5 jul

Excursie Westerbork Groep 8

di 5 jul

Oud papier

di 5 jul

Oudergesprekken

wo 6 jul

Oudergesprekken

do 7 jul

Oudergesprekken

wo 13 jul

Afscheid groep 8

do 14 jul

Verrassing van de OV

vr 15 jul

Leerlingen vanaf 11:45 uur vrij; start zomervakantie

za 16 jul

Zomervakantie

ma 29 aug

Eerste schooldag 2022-2023

di 30 aug

Oud papier

Venster Fair
Belangrijk bericht van de Oudervereniging!!!!
Vrijdag 1 juli organiseert de OV de Venster Fair. Deze fair organiseren wij o.a. voor inkomsten, (hier kom ik later op
terug) maar ook omdat wij vinden dat de leerlingen weer leuke activiteiten verdienen.
De leerlingen zullen na de lunchpauze om 12:30 vrij zijn. Dan hopen wij dat er ouders/opa's en oma's/ oppassers
klaar staan om de kinderen op te vangen en samen met hun een strippenkaart te kopen (€1,- contant) om langs alle

activiteiten te gaan die wij hebben voorbereid. (Indien u geen mogelijkheid ziet om te komen of geen oppas heeft kunt
u dit melden bij de leerkracht, wij zullen dan een leerkracht inplannen om toezicht te houden).
Op de strippenkaart krijgen de kinderen ook een glaasje ranja met wat lekkers. Naast de activiteiten is er ook een
verloting met heel veel mooie prijzen van lokale en regionale ondernemers, maar er is ook aan de inwendige mens
gedacht. Kortom er is genoeg te doen voor jong en oud. Nu hopen wij met deze Fair een leuke financiële bijdrage te
krijgen die wij zullen gebruiken voor de afscheidsfilm van groep 8 EN …………
Voor DE VERRASSING in de laatste schoolweek! Dit jaar organiseren wij geen vossenjacht, spelletjes dag of
speurtocht op de laatste schooldag maar gaan wij donderdag 14 juli met de hele school ergens heen, wat dit wordt
blijft nog even geheim. De leerlingen zullen woensdag 13 juli ontdekken waar we heen gaan.
Nog even terugkomend op de Venster Fair, hier kunnen wij nog steeds extra hulp gebruiken. Heb je dus zin
om te helpen meld je dan aan bij Yvonne van Komen, Wilma Jager, Ruth Stelma of via
ov@vensterschool.net
U kunt daar ook terecht voor vragen aan de oudervereniging.

Informatieavond voortgezet onderwijs
Op donderdagavond 29 september organiseert onze school samen met Matthijsje, de
Velden en de Oosterbrink een informatieavond voor ouders van kinderen in groep 8.
Het wordt een bijeenkomst waar zes scholen voor Voortgezet Onderwijs (VO) uit onze
regio in de gelegenheid worden gesteld om datgene te vertellen wat zij m.b.t. hun school
voor u van belang vinden.
In de eerste week na de zomervakantie krijgen de kinderen die dan in groep 8 zitten een
informatiebrief mee, met daaraan een opgavestrookje.

Schoolfruit
Goed nieuws! We zijn voor volgend schooljaar wederom ingeloot voor het EU-schoolfruitproject. Vanwege
toenemende kosten voor de leveranciers kunnen er aankomend jaar minder scholen gebruik maken van 3x per week
gratis schoolfruit. Wij kunnen dat dus wel!
Het schoolfruitmenu wordt telkens een week vooraf gemeld in het Weeknieuws, zodat u op de hoogte bent welk fruit
er op welke dagen aangeboden zal worden.
Het aanbieden van gratis fruit duurt 20 weken.

Ergotherapie
Beste allemaal,
Sinds september 2017 kom ik met veel plezier als kinderergotherapeut op de Vensterschool om de kinderen bij het
aanleren van praktische vaardigheden te ondersteunen. Op dit moment werk ik op veel locaties en dat is niet meer
goed werkbaar voor mij. Daarom heb ik besloten om mij te gaan beperken tot 2 locaties in mijn eigen woonomgeving.
Dit betekent dat Noordwolde zal afvallen en hier helaas op dit moment geen vervanger voor is. Mochten er
hulpvragen zijn, kan er besloten worden naar onze locatie in Heerenveen te komen, of te kijken of een
kinderfysiotherapeut in de regio de hulpvraag ook kan beantwoorden. 11 Juli zal ik voor de laatste keer op de
Vensterschool komen. Ik wil iedereen bedanken voor de prettige samenwerking.
Groetjes Mirjam Miedema, kinderergotherapeut Ergo Actief

