Weeknieuws nr.38 5 juli 2019
AGENDA
Datum
10 juli
11 juli
12 juli

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

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, op één maand na 44 jaar!
De kinderen wordt ’s ochtends gewoon in de klas verwacht, om daarna met de hele klas naar
buiten de gaan. Om 8.35 uur zal juf Lucy door een erehaag de school binnen gaan. Tijdens
deze donderdag zal er voor de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 een voorstelling zijn van
entertainer Niek Boes in het Buurthuus. Daarna zullen we de kinderen van groep 8
gezamenlijk uitzwaaien, zoals we dat ieder jaar doen.
De leerlingen 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.

Programma laatste schooldag
12 juli as. is het de laatste schooldag. Deze dag gaan we met zijn allen gezellig afsluiten. In en
om school hebben we een vossenjacht, we hebben alles omgedoopt tot een heus circus
maar niet alles zal helemaal kloppen in dit circus. De vossen (groep 8) zullen rond 8:00
verwacht worden op school. Begeleiding voor deze ochtend verwachten we om 8:30 op
school. De begeleiding mag zich beneden bij de hoofdingang melden bij Yvonne v Komen en
Yvonne Damhuis (met de politie petten). U kunt uw
kind(eren) gewoon naar de klas brengen tussen 8:15 en 8:30.
De kinderen hoeven geen fruit en drinken mee naar school,
hier wordt voor gezorgd.We sluiten de dag af om 11:45, dan
mogen de kinderen weer opgehaald worden.
Namens de ouder vereniging willen we “het Spookteam”
bedanken voor het uitlenen van hun materialen.
Wij hebben er heel veel zin in, tot vrijdag in het Venster
circus!
Groetjes de Ouder vereniging

Groepen volgend schooljaar
In de afgelopen weken zijn we achter de schermen druk bezig geweest met de formatie voor
volgend schooljaar. In een eerder Weeknieuws hebben we u hier ook al over geinformeerd.
Het schema was toen echter nog niet volledig, omdat er nog vacatures waren. Daarom volgt
nog even het volledige schema:
Groep
Groep 1

Leekrachten
Joland Rijkelijkhuizen
Willemijn Busscher
Nikki Siegersma (LIO’er)
Rianne Hofma
Alie Kunst
Annelies Dijkstra
Corine Dragstra
Linda Plat
Agnes Wiegersma
Hedwig Stroop
Margreet Dekker
Patricia Loonstra
Germa Stuit
Bert v/d Meer
Harry Daling
Petra Boonstra
Jarno Oeben

Groep 2
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8
Onderwijsassistent
Baliemedewerker
ICT medewerker
IB’er
Directeur

Willemijn heeft de afgelopen jaren gewerkt op OBS Buttinga in Oosterwolde.
Nikki is Leraar in Opleiding (LIO). Zij zit in de laatste fase van haar studie en mag voledig als
leerkracht ingezet worden.
Annelies is afkomstig van OBS het Valkhof in Roden.
We willen onze nieuwe collega’s van harte welkom heten op onze school.
Op dit moment zijn we nog de optie aan het bekijken om groep 1 aan het begin van het
schooljaar te splitsen. Mocht dit lukken, dan informeren we de ouders van deze kinderen in
de loop van volgende week per brief.

Schoolreizen volgend schooljaar
Net als de afgelopen jaren gaan de groepen aan het begin van het schooljaar met elkaar op
schoolreis. Hieronder volgen de bestemmingen en de data:
Groep
1
2
3
4
5
6
7
8

Bestemming
Drentse Koe Ruinerwold
De 11 ieken Elsloo
Naturij Drachten
Duinen Zathe Appelscha
Pinokkio Assen
Natuurschool Lauwersoog
Klimavontuur Appelscha
Ameland

Datum
20 september
19 september
12 september
20 september
10 september
26 september
19 september
30 september t/m 3 oktober

Vakantierooster en vrije dagen schooljaar 2019-2020
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

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.

Zomervakantie
Dit was het laatste Weeknieuws van dit schooljaar. We wensen u allen een heel fijne
zomervakantie toe. We hopen iedereen weer in goede gezondheid terug te zien op de eerste
schooldag na de vakantie.

Nieuws vanuit peuterspeelzaal de Mandehof
Het thema zomerkriebels stond de afgelopen weken centraal.
We hebben het met de peuters over het
weer; is het warm of koud, schijnt de zon,
zijn er wolken, regent het of misschien
waait het hard! Moeten we een jas aan
buiten? Dat was gelukkig heel vaak niet het
geval, meestal was het heel aangenaam
weer. We hebben dan ook veel buiten
gespeeld; op de schommel, met het rijdend
materiaal of in de grote zandbak!
Natuurlijk hebben de peuters ook weer
hun best gedaan met knutselen en het
resultaat is een prachtige vlinder
geworden!

Het picknick kleedje ging regelmatig op de grond en daar werden allerlei lekkernijen
genuttigd (net alsof). Erg gezellig allemaal!
Zomerboekjes hebben we voorgelezen over vakantie en naar het strand. Ook zijn er diverse
zomerpuzzeltjes gemaakt. En liedjes over het strand en de zee werden volop meegezongen.
Tijdens dit thema viel ook modderdag en daar hebben we enthousiast aan mee gedaan. De
ouders mochten hier ook bij zijn om samen met hun peuter lekker met water en zand te
spelen. Natuurlijk mag je tijdens modderdag vies worden! Dat gebeurde ook; de één wat
meer dan de ander. Maar een geslaagde activiteit was het zeker.
Het schooljaar sluiten we met elkaar af op de laatste donderdagochtend voor de vakantie.
We spelen dan in de speeltuin van het Bosmeer.
Wij wensen iedereen alvast een fijne vakantie!
Pov team Mandehof

