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AGENDA
Datum
2 juli
5 juli
11 juli
12 juli

Activiteit
Oudergesprekken
Musical groep 8
Afscheid juf Lucy
Laatste schooldag (kinderen om 11:45 uur vrij)

Modderdag donderdag 27 juni Groepen 1 t/m 4
Donderdag hebben we Modderdag gehad met de groepen 1
t/m 4. Het weer viel iets tegen, vandaar dat we pas om 13.00
uur zijn begonnen. Dirk Landman (Landman Bronbemaling)
was weer aanwezig met de grote slang. Zo werd onze
zandbak weer een heerlijke modderpoel. Ook dit jaar was
het weer een groot succes!! Dirk bedankt, en volgend jaar
zien we je natuurlijk graag terug!

Oudergesprekken
Volgende week vinden de laatste oudergesprekken plaats. Dit is voor alle leerlingen.
De gezamenlijke avond ( broertjes en zusjes) is op dinsdag 2 juli

Excursie groep 5/6
Vorige week vrijdag zijn we met elkaar naar
muziekhandel Van der Glas in Heerenveen geweest.
Wat fijn dat er weer zoveel ouders beschikbaar
waren om te rijden. Er waren twee workshops: een
quiz over muziekinstrumenten en een
drumworkshop. In de quiz werd er kennisgemaakt
met allerlei soorten instrumenten en vertelde Elles
(onze muziek juf) daarover. Tijdens de
drumworkshop maakten de kinderen kennis met het
drummen op een echt drumstel. Het was een
geslaagde middag.

Excursie Rottige Meente
Afgelopen dinsdag gingen de groepen 5, 6 en 7 en donderdag de groepen 7/8 en 8 op
excursie naar de Rottige Meente. We hebben verschillende
activiteiten gedaan waardoor we veel hebben geleerd over
dit gebied en de bewoners; met name de otter. Ook
hebben we een boottocht van een uur gedaan. Onderweg
zagen we ooievaars op het nest met hun jongen en we
zagen bijna een slang door het water zwemmen. Helaas
ging het bezoek aan de opera van Spanga niet door,
vanwege de extreem hoge temperatuur.

Afscheid juf Lucy
Donderdag 11 juli zal in het teken staan van het afscheid van juf Lucy Schnoor. Lucy heeft
haar gehele carriere in Noordwolde gewerkt, ruim 40 jaar! Tijdens deze donderdag zal er
voor de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 een voorstelling zijn in het Vlechtwerk. Daarna
zullen we de kinderen van groep 8 gezamenlijk uitzwaaien, zoals we dat ieder jaar doen.
De kinderen van groep 1 t/m 4 gaan aan de slag met Jeroen Schipper, waarmee een
optreden voor Lucy wordt voorbereid.
De kinderen hoeven deze dag geen eten en drinken mee naar school.
’s Middags om 14:30 uur kan iedereen die dat graag wil, Lucy de hand schudden op school.
Dus alle ouders, oud-leerlingen en andere belangstellenden zijn van harte welkom.
In de avonduren zal er een speciaal feest georganiseerd worden, met gasten die Lucy heeft
uitgenodigd.

Afscheid juf Kobie
Ook juf Kobie Veldhuizen neemt na dit schooljaar afscheid van het
onderwijs. Zij heeft vorige week
een verrassingsfeestje gehad
van haar klas en collega Yme. In
Oosterstreek werd Kobie in het
zonnetje gezet. Ze kreeg een
prachtige herinnering van de
klas.
Iedereen die heeft
meegeholpen; heel erg bedankt!

BLP
Vrijdag 28 juni was de laatste scholingsbijeenkomst BLP.
Het team heeft zich 3 jaar lang, onder leiding van Anton
de Vries, geschoold in Building Learning Power.
In BLP staat het “leren leren” centraal. Belangrijk
uitgangspunt hierbij zijn de verschillende leerspieren. In
de de meeste klassen hangen visuele ankers, posters
die kinderen helpen met leerstrategieën en het
reflecteren op hun werk.

Vreedzame School
De komende twee schooljaren zullen we ons de Vreedzame School-aanpak eigen gaan
maken. De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale
competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een
leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en
waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen
voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de
verschillen tussen mensen.
Om deze aanpak te doen slagen hebben we ook de hulp van de ouders nodig. Het is
belangrijk dat ouders weten hoe de aanpak is en op welke manier er thuis mee om gegaan
kan worden. Daarom zal er in de eerste helft van volgend schooljaar een informatieve
ouderavond plaats gaan vinden. Daarbij hopen en rekenen we op uw komst.
De Vreedzame School sluit prachtig aan op BLP. De scholing zal begeleid worden door
Mariecke Boesaard. Tijdens de trainingsmomenten van het team zullen de kinderen vrij zijn.
Deze dagen staan in het de tekst hieronder aangegeven.

Vakantierooster en vrije dagen
Vakantie
Zomervakantie 2019
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag en Pasen

Start
13-07-2019
19-10-2019
21-12-2019
15-02-2020
10-04-2020

Meivakantie
Koningsdag

25-04-2020
27-04-2020 (in
meivakantie)
21-05-2020
31-05-2020
04-07-2020

Hemelvaartvakantie
Pinkstervakantie
Zomervakantie 2020

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

Laatste dag
25-08-2019
27-10-2019
05-01-2020
23-02-2020
13-04-2020

t/m

05-05-2020

t/m
t/m
t/m

22-05-2019
01-06-2020
16-08-2020

Het lukt niet om twee weken Meivakantie te nemen, omdat er dan leerlingen zijn die te
weinig onderwijs krijgen in hun schoolloopbaan.
We hebben scholing op de volgende momenten:
• dinsdag 17 september
• woensdag 20 november
• donderdag 30 januari
• woensdag 4 maart
• maandag 30 maart
De kinderen zijn op deze dagen vrij.

