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Feest
Wat was het gisteren en is het vandaag gezellig. Een leuke én lekkere barbecue, een leuke en lekkere
talentenshow, leuk en lekker geslapen en leuk en lekker ochtendgym en ontbijt. Het was echt geslaagd. Alle
medewerkers en kinderen bedankt!
Het was natuurlijk extra bijzonder omdat het ook nog een afscheid was. Een afscheid van Idse, Marc en Jelmer
uit groep 8 en een afscheid van juf Uilkje en juf Christiene. Kijk hieronder maar eens naar de foto’s.
Idse en Hup daar ga je.
Jelmer en Hup daar ga je.
Marc en Hup daar ga je.
En het ga je prima!

En van je juffie juffie juffie juffie snik..
Juffie juffie juffie juffie snik
Juffie juffie juffie juffie snik
Juffie juf het ga je goed!

Kortom gezellig! Vandaag is het de laatste dag voor groep 1/2 en morgen gaan de
Kinderen van groep 3-8 nog naar school en dan vakantie tot 17 augustus.
Houdt u mail wel in de gaten, want ook in de vakantie kunt u misschien nog wat van
ons horen, bijvoorbeeld over de eerste schooldag.

Afscheid én een nieuwe juf.
Tja, als je afscheid neemt…komt er natuurlijk ook een nieuwe juf. Die hebben
we gevonden.
We (team en MR) hebben met zes juffen een sollicitatie gesprek gehad. We
werden van twee juffen direct enthousiast, zij hebben dan ook dinsdag een
proefles gegeven en alle twee een goede. Rekenen en muziek.
Vanuit die twee hebben we een keuze gemaakt, we hebben als team
gekeken, maar we hebben zeker ook de kinderen gevraagd en eigenlijk
kwamen beide tot dezelfde juf.
Het is juf Janna Reitsma geworden. Een vrolijke, jonge juf die ons energie
gaf. Zij heeft dit jaar veel gewerkt op een collegaschool in Leeuwarden, ook
daar waren ze zeer tevreden over haar.
Juf Janna zal op de maandag, dinsdag en woensdag in groep 6/7/8 komen.
Op de andere dagen is juf Wieke aanwezig.
We wensen juf Janna een goede tijd toe op onze school en heten haar welkom!

We willen iedereen uiteraard weer bedanken voor afgelopen schooljaar. Het was een fijn jaar zo met elkaar.
Ook wensen we jullie een fijne vakantie toe met heel veel lekker weer. Geniet er van en tot 17 augustus.
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