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Telefoonstoring:

AGENDA
06 februari
07 februari
08 februari
12 februari
14 februari
15 februari
15 februari
18 t/m 22 febr
27 februari
28 februari
1 maart
5 maart
7 maart
8 maart
10 maart
11 maart
12 maart

Kleuterviool
Vlechtmuseum groep 7 /8
Schoolschaatsen groep 7 & 8
Biebbezoek groep 3
Rapport mee
AMV/Vioolles groep 3 en 4
Schoolschaatsen groep 7 & 8
Voorjaarsvakantie
Doedag Terra groep 8
Oudercontactavond
Schoolschaatsen groep 7 & 8
Oudercontactmiddag
Hoolten Klinte groep 1 en 2
Schoolschaatsen groep 7 & 8
Kerk, School en Gezinsdienst
Leerlingenraad
Informatie Passend Onderwijs

De afgelopen dagen hadden we last van
een telefoonstoring. Inmiddels is de
verbinding weer hersteld en zijn we weer
normaal telefonisch bereikbaar.
Stage:
Meester Wouter heeft zijn
stagetijd in groep 7/8 er op
zitten en zal met ingang van
deze week zijn stage
voortzetten in groep 2. We
wensen hem daar een goede
en leerzame tijd toe.

Informatieavond Passend Onderwijs:
Ouders, personeelsleden en andere
professionele betrokkenen bij Passend
Onderwijs in het Primair Onderwijs
Friesland (regulier, SBO en SO onderwijs)
zijn op 12 maart a.s. van harte welkom
deze avond bij te wonen. In de
bijgevoegde bijlage vindt u nadere
informatie.

Herinnering:
Denkt u nog aan het inleveren van de
opgavebriefjes voor de
Koningsspelen en de laatste
schooldag?
We hebben al verschillende
opgaven binnen gekregen
waar we blij om zijn.
Broeken gezocht!:
Ook in groep 2 en 3 gebeurt er
nog wel eens een "ongelukje".
We zijn dan ook op zoek naar
(trainings-/ jogging) broeken in
de maat 122, 128, 134.
Misschien heeft iemand nog iets
voor ons liggen? Ook
onderbroekjes in die maten zijn welkom!

Kiwiballen:
De kiwi ballen zijn inmiddels
gearriveerd en worden al erg goed
gebruikt!
Alle spaarders hartelijk bedankt!
Kerk, School & Gezinsdienst:
Zondag 10 maart is er een Kerk, School en
Gezinsdienst in de Ichtus Kerk te Wolvega.
Deze dienst wordt georganiseerd door de
Protestantse Gemeente Wolvega, Gemeente
de Toevlucht, Bijbelclub Zacheus, cbs de
Adelaar en cbs De Wegwijzer.
Thema van deze dienst is: Gezocht en
gevonden. Centraal staat het bijbelverhaal
over het verloren schaap.
De dienst begint om 10.00 uur. Vanaf half
10 is er koffie en thee. Iedereen is van harte
welkom.

Werktijden:
Juf Esther Miedema werkt volledig en
heeft aangegeven dat zij graag iets
minder zou willen werken.
We hebben juf Hilleen bereid gevonden
om eens in de veertien dagen op de
maandag groep 3 over te nemen, zodat
juf Esther daardoor om de veertien dagen
een dag vrij heeft.
Vanaf de voorjaarsvakantie zal dit plaats
gaan vinden.
We zijn blij dat we dit intern hebben
kunnen oplossen.
Facebook
Zie voor de actuele verslagen van
activiteiten onze
Facebookpagina en website
Met een vriendelijke groet namens
het team,
Freerk Elzinga

Help Pake en Beppe de vakantie door:
In de Voorjaarsvakantie: Doe de droge
voetentour in het Woudagemaal! Niet
alleen pakes en beppes zijn welkom ook
vaders, moeders, ooms, tantes,
buurmannen en buurvrouwen mogen mee.
Graag zelfs, want ‘op vertoon’ van een
betalende volwassene hebben kinderen
t/m 12 jaar gratis entree! Dinsdag 19
februari t/m vrijdag 22 februari: 14.00 16.00 uur.
Aanmelden voor deze droge voeten tour

is niet nodig. Meer informatie:
www.woudagemaal.nl/nieuws

