
 

 

NB 011, 24 juni 2022 

Agenda juli 2022 
 

Datum Activiteit 

Dinsdag 12 juli Musical & afscheid groep 8 

Woensdag 13 juli Doorschuifochtend 

Vrijdag 15 juli Laatste schooldag tot 

12.00 uur 

Vrijdag 15 juli Nieuwsbrief 12 

Vrijdag 15 juli Start Zomervakantie om 

12.00 uur 
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Voorwoord 
En zo zijn we toegekomen aan de laatste 3 weken 

van het schooljaar... 

De afgelopen weken hebben in het teken gestaan 

van het jubileumfeest en alles daaromheen. Wat 

hebben we mooie dagen gehad! En wat waren we 

blij dat al het meubilair op tijd geleverd en geplaatst 

kon worden! Iedereen die langskwam was onder de 

indruk van hoe onze school eruit ziet. En wij zijn er 

ook erg blij mee! 

 

We willen iedereen die ons heeft geholpen ontzet-

tend bedanken voor alle hulp. Zonder jullie was het 

nooit gelukt om zulke mooie dagen neer te zetten! 

 

In het kader van 100 jaar geleden zijn de groepen 1,2 

en 3 naar museumdorp Allingawier geweest en gaan 

de groepen 4 t/m 8 nog naar het museum in Enkhui-

zen.  

Ondertussen is groep 7/8 druk aan het oefenen voor 

de musical en wordt er druk geschilderd aan het de-

cor. Over een kleine 3 weken laten we ons graag ver-

rassen!  

 

Verder staan de doorschuifochtend en de laatste 

schooldag op het programma. Hierover leest u ook in 

deze Nieuwsbrief.  

 

Op naar de laatste weken: we maken er fijne weken 

van waarbij we lekker werken combineren met leuke 

activiteiten. Veel plezier toegewenst allemaal! 

 
 
Hartelijke groet,  
  
Rixt Minnema  
 

Personele zaken 
De formatie is rond. Juf Annika gaat in ieder geval de 

eerste periode ook de vrijdag werken. Een aantal 

woensdagen wordt juf Annika uitgeroosterd en dan 

staat juf Mariëlle of juf Miranda voor groep 7/8. 

Verder blijft de verdeling hetzelfde.  



 

 

De organisatie van de overige ondersteuning wordt 

bij de start van het nieuwe schooljaar vastgesteld. 

Daarvoor moeten de leerkrachten eerst de lesroos-

ters klaar hebben en moeten we de planningen op 

elkaar afstemmen. 

 

Impressie nieuwe in-
richting 
Wat zijn we blij met onze nieuwe inrichting van onze 

school! De sfeer die dit geeft en de rust die het uit-

straalt zijn heerlijk om in te werken en te leren! 

Nieuwsgiering? Wees welkom om een kijkje te ne-

men! 

 

 
 

Kanjertraining 
Ook in de laatste weken voor de zomervakantie 

blijven we in alle klassen aandacht besteden aan de 

Kanjertraining. Hierbij spelen de verhalen (met name 

bij de onderbouw) en oefeningen in de klas een 

grote rol. Hoe gaan we met elkaar om en wat zijn de 

afspraken om de sfeer in school en op het plein goed 

te houden. Belangrijk is ook dat goede vrienden 

elkaar helpen. Als jij ziet dat jouw klasgenoot, vriend 

of vriendin zich vervelend gedraagt, dan houd jij dat 

in stand als je het laat gebeuren: wie zwijgt stemt 

toe. Ben jij echter een goede klasgenoot, vriend of 

vriendin, dan probeer jij te voorkomen dat dit nare 

gedrag doorgaat. Laat jouw klasgenoot, vriend of 

vriendin zich niet afremmen door jou, denk dan aan 

de oefening 'motor en benzinepomp'. Je neemt dan 

duidelijk afstand van klasgenoten of vrienden die 

leuk denken te zijn. Je voorkomt daarmee dat het 

erger wordt. Je geeft dan geen benzine meer aan 

degene(n) die zich vervelend gedraagt. Gaat het 

gedrag door, dan schakel je een leerkracht in.  

 

Dalton 
Wat ging het samenwerken tijdens ons Jubileum-

feest leuk. Misschien hebben jullie de modeshow ge-

zien. Groepjes met kinderen uit verschillende groe-

pen hebben ’s morgens gewerkt aan kledingstukken. 

Hierin werd ieders talent goed gebruikt. De voorzit-

ter van de groepjes hield goed in de gaten of alle kin-

deren een taak hadden gekregen. Er werd druk ge-

knipt, getekend, geplakt en genoten. Maar er wer-

den ook teksten geschreven. De presentator kon op 

deze manier tijdens de modeshow precies vertellen 

wat de modellen showden.  

’s Middags werden er spelletjes gespeeld op het 

plein. De kinderen uit de oudste groepen kregen 

hierbij verantwoordelijkheid over jongere kinderen. 

Zo zorgden zij er o.a. voor dat alle kinderen alle spel-

letjes konden uitproberen.  

 

Jubileumfeest  
Wat hebben we een prachtige dagen gehad 9 en 10 

juni! Wat was het fantastisch om samen te vieren 

dat onze school meer dan 100 jaar bestaat! Samen 

met ouders, opa's en oma's, oud leerlingen en oud 

leerkrachten vierden we feest en konden we vol 



 
 

 

trots onze nieuwe school laten zien. Net op tijd wa-

ren alle meubels geleverd en kon iedereen genieten 

van de nieuwe inrichting. Samen spelletjes spelen, 

samen een modeshow voorbereiden en laten zien, 

samen pannenkoeken eten, samen een lekker hapje 

of drankje nemen, samen de voorbereiding van dit 

feest: het waren twee onvergetelijke dagen!  

 

    

 
 

   

Excursie museumdorp Al-
lingawier 
Donderdag 16 juni stapten de kinderen van groep 1, 

2 en 3 zomaar 100 jaar terug in de tijd. Wij brachten 

een bezoek aan museumdorp Allingawier en daar 

konden we bekijken en beleven hoe het leven er 100 

jaar geleden uitzag. 's Ochtends hebben we de boer-

derij van vroeger, de smederij, de schoenmakerij, 

het brandweerhok en de kerk bezichtigd. Sommige 

dingen herkenden we van wat we op school al had-

den bekeken toen we het over het leven van 100 

jaar geleden hadden: de houten schooltas, de pomp 

en de stoof bijvoorbeeld. Het was deze dag prachtig 

weer, dus we konden heerlijk picknicken en daarna 

heerlijk spelen op de grote speelweide. Het was een 

geslaagd uitje! 

 

  



 

 

 

      
 

Rapporten 
De afgelopen weken zijn de CITO-toetsen gemaakt in 

de groepen 3 t/m 7. De rapporten worden nu ge-

schreven en de kinderen krijgen deze woensdag 6 

juli mee. 

 

Klus- en Schoonmaak-
avond gecanceld 
Voor maandag 11 juli staat de schoonmaakavond op 

de planning. Maar aangezien we net allemaal nieuwe 

(en schoon) meubilair hebben gekregen, hoeft dit 

niet allemaal grondig te worden schoongemaakt. We 

cancelen dus deze avond en plannen hem volgend 

schooljaar weer twee keer in. 

Wel kunt u via de weekmail een vraag verwachten 

om (spel)materialen thuis schoon te maken/ te was-

sen, zodat dat ook weer schoon en fris is.  

Mogen we op uw hulp rekenen? 

 

Musical & afscheid groep 8 
Op maandag 11 en dinsdag 12 juli voeren de kin-

deren van groep 7/8 de musical ‘Expeditie Beach-

club’ uit. Op maandagmiddag en dinsdagavond is dit 

voor genodigden. Op dinsdag overdag voeren wij de 

musical uit voor de andere kinderen van de school. 

 

‘Expeditie Beachclub is een unieke musical. In dit cri-

mineel leuke verhaal draait het namelijk niet om het 

vinden van de dader van de kunstroof. Wie het ge-

daan heeft, weet je binnen een paar minuten. Net als 

inspecteur Storm. Maar hoe vindt hij de juiste bewij-

zen?’  

 

Doorschuifochtend 
Op woensdag 13 juli mogen de kinderen alvast even 

een kijkje nemen in de groep waar ze na de zomer-

vakantie zullen zitten. Ze starten en eindigen deze 

ochtend in hun eigen groep en schuiven van 8:30 tot 

10:00 uur een groep op.   

 

Laatste schooldag 
Op de laatste schooldag (15 juli) gaan de kinderen in 

groepjes bezig met een speurtocht. De ouderraad is 

al druk bezig met de voorbereidingen hiervoor. Ze 

hoeven deze dag geen fruit en drinken mee te ne-

men. We maken er een gezellige ochtend van! 

Alle kinderen krijgen om 12.00 uur vakantie!   


