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Juffendag 
Alle juffen vieren hun verjaardag op dinsdag 9 

juli. (op de kalender staat een andere datum) 

Je hoeft die dag geen eten mee te nemen. 

Je mag verkleed komen! 

 

 

 

Laatste schoolweek 
Volgende week is de laatste schoolweek van 

het schooljaar 2018-2019. In die week nemen 

we afscheid van de kinderen die de school 

verlaten, begroeten we de kinderen die na de 

zomervakantie bij ons op school komen en  

kijken we ook vooruit naar volgend schooljaar 

door alvast een kijkje te nemen in de nieuwe 

groep.  

Op maandag 8 juli gaan de kinderen een tijdje 

naar de groep waar na de zomervakantie in 

zitten. Dinsdag is een feestdag, dan vieren we 

allemaal onze verjaardag. 

Op donderdag organiseren de kinderen van 

groep 8 een leuke middag voor de hele school. 

Daarna vegen we ze om 14.30 uur uit de 

school. Nemen jullie allemaal een bezem 

mee? 

Vrijdag 12 juli is de laatste schooldag. We 

sluiten het schooljaar af met een Podium. Om 

11 uur beginnen de optredens. Iedereen is van 

harte welkom. De zomervakantie begint voor 

iedereen om 12.00. 

 

 

Activiteitencommissie 
Al jaren werken we op school met een 

activiteitencommissie (voorheen ouderraad). 

Deze groep ouders organiseerde de activiteiten, 

zoals het sinterklaasfeest en kerstfeest, voor de 

hele school. We hebben gemerkt dat het voor 

deze ouders steeds moeilijker is geworden om 

tijd te vinden voor het coördineren en 

organiseren van een feest. Ook het vinden van 

hulp is steeds lastiger omdat veel mensen 

werken. Daarom hebben we, in goed overleg, 

besloten dat we het op een andere manier gaan 

aanpakken.  Net als andere jaren krijgt u in 

september een lijst met activiteiten waarbij we 

de hulp van (groot)ouders/verzorgers nodig 

hebben. Deze keer zullen we de data er bij 

zetten. De leerkrachten en 

onderwijsassistenten van de school nemen de  

coördinatie van de activiteiten op zich en zij 

nodigen de mensen uit. 

We willen de mensen van de 

activiteitencommissie hartelijk bedanken voor 

hun inzet voor onze school. 

 

 
Plastic soep actie groep 5/6 
Vorige week hebben de leerlingen van groep 

5/6 een actie gehouden tegen de plastic soep. 

Ze hebben lege statiegeldflessen ingezameld. 

Maandag gingen ze de flessen inleveren en dat 

leverde € 36 op. Het geld is inmiddels 

overgemaakt naar de “Plastic Soup 

Foundation”. 

We vinden dit een geweldige actie en zijn trots 

op deze groep! In onze schoolapp staan de 

foto’s van de actie. 

De actie krijgt een vervolg. Inmiddels hebben 

de kinderen een brief naar de burgemeester 

geschreven. We hopen u binnenkort meer 

hierover te kunnen vertellen. 
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RTV Drenthe 
Dinsdag 25 juni was RTV Drenthe bij ons op 

bezoek. Aaldert Oosterhuis kwam voor het 

programma “Op Tjak” informeren naar het 

tropenrooster. En toen waren we ineens live op 

de radio! We hadden gehoord dat er ook een 

camera bij zou zijn maar nu bleek dat het 

eerste item altijd zonder camera is. Het was 

ook een mooie gelegenheid voor groep 5/6 om 

te vertellen over hun actie tegen de Plastic 

Soep. Alwin vertelde goed en duidelijk waarom 

de groep deze actie heeft georganiseerd.  

Het stukje is nog terug te luisteren op de site 

van RTV Drenthe. (25 juni 8.10 uur) 

 

 

 

 

 
 

Muziekakkoord Drenthe 
Donderdag 20 juni mochten de kinderen van 

groep 6, 7 en 8 aanwezig zijn bij de 

ondertekening van het Muziekakkoord Drenthe 

in de Tamboer in Hoogeveen. Er was een 

feestelijk programma rond de ondertekening 

georganiseerd. Koningin Máxima was bij de 

ondertekening aanwezig.  

 

 


