Aan de ouders/verzorgers,

juli 2018

In deze nieuwsbrief:
- Formatie 2018-2019
- Vakantierooster
- Schoolverlatersconcert
- Pleinfeest

- Eindfeest groep 8
- Boeken lenen in de zomervakantie
- Doorschuifuurtje

Nog even ter herinnering: maandag 2 juli hebben alle leerlingen vrij. De
leerkrachten hebben dan een teamdag.
Formatie 2018-2019
Het heeft even geduurd, maar onze formatie voor volgend schooljaar is grotendeels
bekend. We weten nog niet wie meester Jan na de zomervakantie gaat vervangen.
Comprix is druk bezig met het zoeken van een tijdelijke vervanger. Zodra hier meer
over bekend is, horen jullie dit. Het kan zijn dat dit nog enige invloed op de bezetting
van een enkele groep heeft, maar daar kunnen we nu nog niks over zeggen.
In principe kunnen jullie ervan uit gaan dat onderstaand model toegepast gaat worden.
Zoals iedereen weet, gaat juf Dagmar na de zomervakantie met zwangerschapsverlof.
Dit heeft natuurlijk invloed op de personele bezetting. Juf Marije gaat juf Dagmar op
maandag en dinsdag vervangen. Juf Jesler gaat op donderdag een dag extra werken,
zodat juf Janine deze dag groep 8 over kan nemen. Juf Geeske geeft groep 8 de eerste
periode op dinsdag les.
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* = op vrijdagmiddag werken Geeske, Janine, Marije en Nynke
** = op woensdag- en vrijdagmorgen ondersteunt Janine in groep 6/7
Op donderdag geeft Dagmar gym aan alle groepen.

Folkje

Vakantierooster
Het vakantierooster voor het schooljaar 2018/2019 is inmiddels door de M.R.
goedgekeurd en ziet er als volgt uit.
Teamdag
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Teamdag
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag en Pasen
Meivakantie
Hemelvaartsdag + vrijdag
Pinksteren
Teamdag
Zomervakantie

Maandag 17-09-2018
Van 20-10-2018 t/m 28-10-2018
22-12-2018 t/m 06-01-2019
Vrijdag 08-02-2019
16-02-2019 t/m 24-02-2019
Vallen in de meivakantie
19-04-2019 t/m 05-05-2019
30 en 31-05-2019
10-06-2019
Woensdag 26-06-2019
13-07-2019 t/m 25-08-2019

Schoolverlatersconcert
Donderdag 5 juli gaat groep 8 naar het schoolverlatersconcert bij
Lauswolt in Beetsterzwaag. Inmiddels hebben de kinderen twee
voorbereidende lessen gehad over het repertoire tijdens dit
concert.
De dresscode voor deze gelegenheid is ‘Feestelijk’. We zijn erg
benieuwd hoe de kinderen op 5 juli gekleed gaan. De juffen hebben
inmiddels al een nette jurk uitgezocht.
Pleinfeest
Pleinfeest donderdag 19 juli: wie helpt er mee?

Op 19 juli vindt weer het jaarlijkse pleinfeest plaats: de feestelijke afsluiting
van het schooljaar. Dit jaar gaat het pleinfeest “terug naar vroeger”: de
holbewoners, de middeleeuwen en “grootmoeders tijd”: er komt van alles langs.
De kinderen worden die dag om 8.50 uur op school verwacht. Er worden dan
groepjes samengesteld waarna we om 9.00 uur met allerlei activiteiten starten.
Na een spectaculaire muzikale afsluiting eten we nog een patatje en dan begint
om 12.30 uur de zomervakantie.
De pleinfeestcommissie is volop bezig met alle voorbereidingen. Er is nog heel
veel hulp nodig op de dag zelf om groepjes te begeleiden en te helpen bij
activiteiten, als u wilt en kunt helpen: graag! U kunt dit doorgeven aan de
pleinfeestcommissie via Social Schools. De kinderen ontvangen t.z.t. nog een
uitnodiging voor het feest.
Wij hopen er weer een mooie en feestelijke laatste schooldag van te maken!

Eindfeest groep 8
Voor groep 8 zit hun tijd op De Wjukslach er bijna op. Op
donderdag 12 juli hebben zij het eindfeest gepland, dat ze bijna
helemaal zelf georganiseerd hebben. Groep 8 gaat met een paar
juffen paintballen in Leeuwarden. Daarna gaan ze naar de familie
Boeijenga om te barbecueën. Tenslotte gaan ze een nachtje op
school slapen. We wensen de kinderen (en juffen) heel veel plezier!
Boeken lenen in de zomervakantie
In de zomervakantie lezen kinderen vaak minder.
Vooral de beginnende lezers en kinderen die lezen
lastig vinden, hebben na de vakantie vaak moeite om
weer op gang te komen. Omdat we lezen belangrijk
vinden, mogen alle kinderen in de zomervakantie 3
boeken uit de bibliotheekkast lenen. Er staat net weer een nieuwe kast, dus er is volop
keus!

Doorschuifuurtje
Op maandagmiddag 17 juli gaan alle kinderen alvast even doorschuiven
naar hun nieuwe groep. Zo kunnen ze kennismaken met hun nieuwe
leerkracht. Groep 8 mag dan even bij groep 1 in de groep kijken.

Data om te onthouden
02-07-2018
05-07-2018
9 en 10-07-2018
16-07-2018
12-07-2018
18-07-2017
19-07-2018
20-07-2017

Teamdag (leerlingen vrij!)
Lauswoltconcert groep 8
Contactavonden
Doorschuifuurtje van 13.00 – 13.45 uur
Eindfeest groep 8
Extra nieuwsbrief met informatie voor schooljaar ’18-‘19
Pleinfeest (tot 12.30 uur)
Zomervakantie!!

