Weeknieuws nr.36 21 juni 2019
AGENDA
Datum
24 juni
25 juni
27 juni
28 juni
2 juli
5 juli
12 juli

Activiteit
MR vergadering
Oud papier ophalen
Modderdag groepen 1/m 4
Alle kinderen vrij i.v.m. BLP (cursus van de leerkrachten)
Oudergesprekken
Musical groep 8
Laatste schooldag (kinderen om 11:45 uur vrij)

Provinciaal Schoolkorfbaltoernooi Kampioenschap Friesland 2019
Het team van groep 7/8, dat in mei kampioen van Weststellingwerf is geworden, heeft
woensdag meegedaan aan het Friese kampioenschap in Hantum.
In dit team spelen: Britt, Elle Mae, Tara, Tygo
en Alrick. De coach is Rene Zuil.
Om 12.15 vertrokken de kinderen met hun
ouders en nog enkele supporters richting
Hantum( een heel eind rijden) Juf Linda en juf
Margreet reden iets later ook die kant op.
De eerste wedstrijd speelden ze tegen OBS de
Twirrewyn uit Donkerbroek. Het team moest
er duidelijk even in komen en had veel kansen
nodig, voordat er doelpunten werden
gemaakt. Uiteindelijk ging dit prima en werd de
wedstrijd gewonnen met 9-5.
De tweede wedstrijd tegen OBS De Feart uit
Jubbega, werd overtuigend gewonnen met 112.
De kinderen speelden echt fantastisch! Het
meegereisde publiek genoot.
Dan komt de laatste poulewedstrijd. Het was
te merken bij de kinderen, dat dat even wat spanning gaf. Nergens voor nodig natuurlijk.
Ook deze wedstrijd tegen CBS Prins Bernhardschool werd gewonnen. Deze keer was de
eindstand 7-1.
Poulewinnaar en door naar de halve finale tegen CBS De Sprankel uit Stiens en let op, Britt,
Elle Mae, Tara, Tygo en Alrick speelden de sterren van de hemel. De uitslag was er een om u
tegen te zeggen 17-5. En ja hoor net als vorig jaar een plaats in de finale!

De finale
De finale moest gespeeld worden tegen CBS de Fjouwerhoeke uit Hantum. Voor deze
kinderen een thuiswedstrijd kun je wel zeggen en er stond dan ook veel publiek aan hun
kant.
De wedstrijd ging lang gelijk op en was erg spannend. Na de eerste helft stond het team van
de Vensterschool met 1 doelpunt voor en deze voorsprong wisten ze vast te houden. Echt
superknap!
Na nog eens 10 minuten klonk het verlossende
fluitsignaal van de goed fluitende scheidsrechter.
Weer winst, 14-11 en dus KAMPIOEN VAN
FRIESLAND. Iedereen natuurlijk door het dolle
heen van blijdschap. En terecht, wat een prestatie
van deze kinderen: Britt, Elle Mae, Tara, Tygo en
Alrick.
En ook van de coach Rene Zuil. Hij heeft dit
coachen van een kampioensteam nu een aantal
jaren gedaan met als afsluiter een Fries
kampioenschap. Rene, hartstikke goed en heel
erg bedankt!
Na de prijsuitreiking en de fotosessie hebben we het kampioenschap nog even goed gevierd
bij de grote gele M en met een toeterritje door het dorp. En de kinderen hebben vandaag
een triomftocht door de hele school gemaakt.

Modderdag donderdag 27 juni Groepen 1 t/m 4
Net als vorig jaar hebben de groepen 1, 2, 3 en 4 Modderdag. Dit doen we ’s middags achter
op het schoolplein. ’s Morgens in de gewone kleren naar school.
Verder graag meenemen: plastic tas met daarin een setje
droge kleding, badkleding (want we rekenen op mooi
weer) waterschoentjes, zonnebrandcreme en een
handdoek. Wij zorgen voor de attributen om mee te
spelen.
De hogere groepen hebben dit jaar andere bezigheden die
dag.

Oud papier ophalen 25 juni
Dinsdagavond 25 juni is er weer oud papier ophalen. Wilt u het papier weer vanaf 18.00 uur
aan de weg zetten! Ouders van de volgende leerlingen zijn ingedeeld:
Aron gr.8
Garina gr.5
Jesse gr.4
Milou gr.8/7

Daimy gr.4
Jarno T gr.8
Lasse gr.1
Nikkie gr.1

Dilyet gr.6
Hannah gr.3
Levi gr.2

Eva gr. 2
Jayden gr.4
Luuk gr.5

We verwachten u om 18.30 uur bij school. Wij rekenen op uw komst. Alvast bedankt.
Met vriendelijke groeten, de oudervereniging.

Oudergesprekken
In week 27 vinden de laatste oudergesprekken plaats. Dit is voor alle leerlingen.
De gezamenlijke avond ( broertjes en zusjes) is op dinsdag 2 juli
De uitnodigingen worden vandaag (21 juni) meegegeven.

Resterende Voorstellingen in het Buurthuus
Alleen groep 8 is nog aan de beurt. Dit is gepland op vrijdag 5 juli.

Resterende vakantiedagen
Vakantie
Zomervakantie

Start
13 juli

Einde
25 augustus

