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AGENDA
10 en 11 juni
13 juni
16 juni
17 en 18 juni
19 juni
20 juni
24 juni
26 juni
27 juni
1 juli
2 juli
3 juli
4 juli
9 juli
11 juli

Pinkstervakantie
Leerlingenraad
Vaderdag
Studiedagen (geen school)
Schoonmaakavond
Rapporten mee
AC
High Tea
Oudercontactmiddag
MR en OC
Oudercontactavond
Introductie les Lindecollege
playbackshow
Afscheidsavond groep 8
Laatste schooldag

Afscheid:
Zoals jullie allemaal hebben kunnen lezen,
hebben we vorige week dinsdag het
verdrietige bericht ontvangen dat de
vader van Marije en Bente Lugtmeijer is
overleden. De afgelopen dagen hebben we
veel met de kinderen gesproken over het
verliezen van dierbaren. De ochtend van
de uitvaartdienst hebben we met de groep
aan Marije, Bente en haar moeder
gedacht. Dit hebben we in groep 5 en 6
gedaan door een kaars te branden bij de
rouwkaart. Een leerling had zelf ook nog
kaarsen in een standaard gemaakt om op
deze dag toch een beetje bij Marije en
haar familie te zijn.
Het is een verdrietige periode in het leven
van Marije en Bente, maar het is zo mooi
en troostend te zien hoe kinderen hun
verdriet delen met elkaar.
Marije en Bente hebben voor hun vader
nog een steen geverfd en een tekening
gemaakt.
Dinsdag 4 juni heeft een deel van het
team de herdenkingsbijeenkomst
bijgewoond.
We wensen Lutske, Bente en Marije veel
sterkte toe voor de komende tijd.

Vakantierooster 2019- 2020:
De MR heeft ingestemd met het
vakantierooster voor het
volgende schooljaar.
Vakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie
vrijdagmiddag v Kerst
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Meivakantie
Hemelvaartvakantie
Pinkstervakantie
Zomervakantie

eerste dag
21-10-2019
23-12-2019
20-12-2019
17-02-2020
10-04-2020
27-04-2020
21-05-2020
01-06-2020
03-07-2020

laatste dag
25-10-2019
03-01-2020
20-12-2019
21-02-2020
13-04-2020
8-05-2020
22-05-2020
02-06-2020
14-08-2020

Er worden nog vijf studiemiddagen gepland
waarop de leerlingen vrij zijn.
De leerkrachten zijn deze dagen niet vrij.
Deze middagen (vanaf 12.00 uur) worden
voordat het nieuwe schooljaar begint bij de
ouders bekend gemaakt.
High Tea:
Ook dit jaar willen we alle ouders bedanken
die ons dit schooljaar bij verschillende
activiteiten hebben geholpen.
We willen dit jaar weer doen middels een
High Tea op woensdag 26 juni vanaf 13.30
tot 14.15 uur.
De oudsten uit het gezin krijgen nog een
brief met nadere
informatie en een
opgavestrook.

Klassenindeling:
De klassenindeling voor het komende jaar
wordt volgende week woensdag
bekendgemaakt. De formatie voor onze
school is al rond maar omdat de overige
scholen dit nog niet voor elkaar hebben, is
besloten dat alle scholen dit volgende week
bekend gaan maken.

Verkiezingen MR:

Afsluiting Muziekproject

Juf Aafina Oosterkamp verlaat de school
en voor haar moest een nieuw lid voor de
Medezeggenschapraad gezocht worden.
Juf Esther Miedema zal namens het team
na de zomervakantie zitting nemen in de
MR.
Jan van Agteren is ook aftredend. Vanuit
de ouderraad is wel iemand beschikbaar
maar we willen alle ouders de gelegenheid
bieden om zich aan te melden. Heeft u
belangstelling dan kunt u contact
opnemen met Jan van Agteren of Jeroen
Buitenhuis.

Dinsdag 4 juni hebben de leerlingen van de
groepen 5 tot en met 8 het muziekproject
afgesloten met een demonstratie van wat ze
hebben geleerd.
Bij deze Nieuwsbrief ontvangen de ouders
een folder met informatie over een
eventuele voortzetting

Playbackshow:
De leerlingenraad organiseert dit
schooljaar een playback show. De
kinderen mogen hierbij zelf weten welke
act ze willen doen en met wie. Ze mogen
zingen, dansen, playbacken enz. Alles
kan.
De show wordt georganiseerd in
samenwerking met de Heidepolle. De
kinderen gaan strijden om de titel van de
beste Playbacker van Futura 2019!
Alle kinderen uit de groepen 5, 6, 7 en 8
mogen meedoen. Er worden eerst
voorrondes gehouden in eigen groepen in
de week van 26 juni. De leerkracht van de
groep maakt bekend op welke dag de
voorronde precies plaats vindt. Daarna zal
elke groepswinnaar strijden in de finale op
donderdag 4 juli.
De kinderen die mee willen doen, kunnen
thuis hun playback act/het liedje/dansje
oefenen. Aanmelden kan tot/met vrijdag 7
juni door het invullen van de daarvoor
bestemde lijsten op de deuren van de
groepen 5 t/m 8.

Geslaagd:
Juf Esther heeft de
cursus “Met sprongen
vooruit” met succes
afgesloten. Dit is een cursus die zich richt op
het praktisch en handelend rekenen.
Dit schooljaar volgden juf Vroukje en juf Gea
de cursus “Kleuters in de 21e eeuw!”
Een cursus over spelend, onderzoekend en
ontwerpend leren in de onderbouw!
Beide juffen hebben deze cursus onlangs
met succes afgerond!
We feliciteren hen allen van harte!
Vanaf volgend cursusjaar zal het onderwerp:
onderzoekend en ontwerpend leren centraal
staan in alle groepen.
Ongewassen shirtjes
De kinderen die volgende week de
avondvierdaagse lopen, krijgen vandaag de
shirtjes mee naar huis. Na afloop van de
avondvierdaagse graag z.s.m. ongewassen
weer inleveren op school. Dit i.t.t wat in de
verzonden mail stond.
Rapporten mee:
We willen vragen of de
leerlingen alle rapporten
die nog thuis liggen
mee willen nemen naar
school. De leerkrachten
kunnen deze dan de
komende tijd invullen.

Facebook
Zie voor de actuele verslagen van
activiteiten onze
Facebookpagina en website
Met een vriendelijke groet namens
het team,
Freerk Elzinga
Enquête Buurthuis:
Zoals u waarschijnlijk al in het nieuws
heeft vernomen heeft de gemeente het
besluit genomen om het jeugd en
jongerencentrum de Mix te stuiten. Dit
heeft te maken met het feit dat de
gemeente de samenwerking met de
organisatie Timpaan Welzijn gaat stoppen
per 1 juli. Dit heeft als gevolg dat er een
gat valt binnen het welzijnswerk en hier is
jeugd en jongerenwerk ook bij betrokken.
Hierdoor is bij de vrijwilliger het idee
ontstaan om een buurthuis te willen voor
Wolvega en omstreken. Hier hebben wij u
bij nodig!
Om een zo'n goed mogelijk beeld te
krijgen vragen wij de inwoners van
Wolvega en omstreken om mee te denken
d.m.v. deze enquête. In het begin van de
enquête word uitgelegd wat precies de
bedoeling is.
https://forms.gle/esS1XmWZnVsr5Pfw8

