26 juni 2020

Even voorstellen
Mijn naam is Jorn Nieuwenhout. Ik ben 41
jaar oud, getrouwd met Christa en heb 2
kinderen: Lina van 8 en Mats van 6.
Ik heb vanaf 2005 in het basisonderwijs in
de omgeving van Zwolle gewerkt, waar ik
ook woonde. Vorig jaar heb ik een
kluswoning in Wolvega gekocht. Die zijn we
nu aan het verbouwen en dat begint nu een
fijne woonplek te worden.
In mijn vrije tijd mag ik graag zeilen,
motorrijden of mountainbiken. Daarnaast ga ik graag op reis met mijn
bijna 40 jaar oude VW-busje, het liefst richting Schotland of Scandinavië.
Dit jaar zal ik op de woensdag en donderdag werken op de Jasker. Op
vrijdag heb ik een groep op De Striepe in Oldeholtpade. En de rest van de
week ben ik vervanger op diverse plekken.
Een laatste noot: Het Fries beheers ik helaas nog niet; verstaan doe ik
redelijk maar spreken is nog even een brug te ver.
Zodra het weer mag, hoop ik u de hand te kunnen schudden!

AGENDA:

Vriendelijke groet Jorn Nieuwenhout

17-08 Start
nieuweschooljaar

Juni:
29-06 Modderdag gr 1/2
Juli:
01-07 Kennismaking
klas/leerkracht
01-07 Afscheid groep 8
02-07 Opruimdag
03-07 Laatste schooldag
04-07 Start zomervakantie
Augustus:

Geef een prentenboek cadeau
De leesbevorderingscampagne ‘Geef een prentenboek cadeau’ heeft als
missie om alle kinderen in Nederland en Vlaanderen te laten opgroeien
tussen de mooiste boeken uit de jeugdliteratuur.
Stichting Comprix, het bestuur van onze school, deelt deze visie. Daarom
hebben vandaag alle kinderen van de groepen 1 en 2 het prentenboek
“Woeste Willem” cadeau gekregen. Ter introductie heeft Meester Marko
een kleine voorleessessie.

Nieuwsbrief Bibliotheek
In de nieuwsbrief van de bibliotheek Zuidoost Fryslân vindt u extra tips om het lezen tijdens te vakantie te
stimuleren.
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Modderdag groep 1 en 2
Maandag 29 juni hebben kinderen van de groepen 1 en 2 “modderdag”. Tijdens “modderdag” staat het
vrij spelen met de elementen water en zand centraal. De kinderen krijgen samen met juf Joke de ruimte
om modder te maken, ontdekken en beleven. Kleren die vies mogen worden is wel een aanrader.

Kennismaking nieuwe groep en leerkracht(en)
Woensdagochtend 1 juli maken alle leerlingen even kennis met zijn/haar nieuwe leerkracht(en) en
samenstelling van de combinatiegroepen. Dit zal buiten op het schoolplein plaatsvinden.

Opruimdag
Donderdag 2 juli krijgen de kinderen de werkboeken, schriften enz. van het afgelopen jaar mee naar huis.
Het is handig als de kinderen een goede en stevige tas meenemen zodat ze al het materiaal mee naar huis
kunnen nemen.

Laatste schooldag
Op vrijdag 3 juli hebben wij het pleinfeest in afgeslankte vorm. Voor iedere groep is er een spellencircuit
op het schoolplein. Aan het einde van de ochtend zullen we met zijn allen de leerlingen van groep 8
uitzwaaien. Daarna (om 12:00 uur) kan de welverdiende zomervakantie beginnen.

Zomerlezen
Dit jaar kunnen de leerlingen van de groepen 3 en 4 weer deelnemen het zomerlezen. De kinderen krijgen
volgende week een tasje met wat boeken mee om in de zomervakantie lekker te kunnen blijven lezen.
Ook is er een digitale versie beschikbaar. De handleiding vindt u in het boekentasje. Graag maandag 17
augustus alle boeken weer inleveren op school.

Afscheid Nelleke Lietmeijer
Afgelopen woensdag hebben we in een kleine setting afscheid genomen van Nelleke Lietmeijer. Nelleke
was werkzaam bij de GGD Fryslân als assistente van de schoolarts en voor ons al jarenlang een vertrouwd
gezicht. Wij danken haar voor de fijne samenwerking en hopen dat ze maar lang van genieten van haar
pensioen.

Gevonden voorwerpen
Vrijdag 3 juli staat er bij het hek voor de school een tafel met gevonden voorwerpen. Alle spullen die
vrijdag na 13:00 uur nog op de tafel liggen, worden weggedaan.

Beeldschermen
Hier op school staan nog 3 beeldschermen. Wie heeft er nog belang bij?

Laatste nieuwsbrief schooljaar 2019-2020
Donderdag 3 juli ontvangt u van ons de laatste nieuwsbrief van het schooljaar 2019-2020.
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