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AGENDA
31 mei
5 – 8 juni
5 juni
12 juni
13 juni
18 juni
21 juni
25 juni

Studiemiddag( geen school)
Avondvierdaagse
Free Run Clinic
Free Run Clinic
Studiemiddag( geen school)
Ouder contactavond
Na schools aanbod Free Run
Schoonmaakavond

Studiemiddag:
Donderdagmiddag 31 mei wordt de
tweede studiemiddag van het team
gehouden.
De leerlingen zijn vanaf 12.00 uur vrij.
Rapporten:
Denkt u eraan om de rapporten die nog
thuis liggen in te leveren op school?

AreaBasic is een activiteit voor kinderen die in
groep 5-8 van de basisschool zitten, georganiseerd
vanuit de Protestantse Jeugdraad. Het is om de
week, de ene keer op donderdagavond en twee
weken later op vrijdagmiddag. Meestal gaan we
knutselen in Area51, het jeugdgebouw naast de
Ichtuskerk, Kerkstraat 51 te Wolvega.
Het volgende schooljaar is er ook weer AreaBasic,
je krijgt na de zomervakantie een lijstje met data.
Maar we gaan eerst dit jaar nog een afsluiting
organiseren. Deze is op vrijdag 15 juni vanaf
14.30 uur. Omdat het de afsluiting is, duurt het tot
16.45 uur deze keer.
Alle kinderen uit de groepen 3 t/m 8 zijn hierbij
van harte welkom, ook al ben je nog niet eerder
geweest. Het volgende seizoen gaan we AreaBasic
uitbreiden: voor groep 5-8 is er om de week een
activiteit, zoals dat het afgelopen seizoen ook was.
Daarnaast gaan we voor de kinderen uit groep 3-5
vier keer AreaBasic organiseren.
Je hoeft je niet op te geven als je komt en er zijn
geen kosten aan verbonden. Wil je meer info, dan
kun je contact opnemen met Yvonne Hulsman,
yvonneh148@gmail.com of 06-13906085 (appen
mag ook).
Wil je weten wat we het afgelopen seizoen
allemaal gedaan hebben, kijk dan eens op de
facebookpagina ‘Area Wolvega’.
We nodigen kinderen uit groep 3-8 hierbij uit voor
AreaBasic op vrijdag 15 juni van 14.30-16.45 uur!

Facebook
Zie voor de actuele verslagen van
activiteiten onze
Facebookpagina en website
Met een vriendelijke groet namens het
team,
Freerk Elzinga

