Nieuwsbulletin maart 2011
Andere nieuwsbrief
Deze nieuwsbrief heeft een ander tintje dan gewoonlijk.
Ten eerste omdat de server er uit ligt en we niet bij het gewoonlijke format kunnen, daarom
komt deze ook niet via de mail.
Ten tweede omdat de juffen hem deze keer hebben gemaakt.
Dit heeft te maken met de afwezigheid van meester Engbert. Zijn schoonvader is afgelopen
dinsdag overleden. Hij zal daarom deze week en begin volgende week niet op school zijn.
We wensen hem en zijn gezin veel sterkte toe.
Voorjaarsmarkt
Op zaterdag 12 maart is er van 10.00 – 14.00 uur een voorjaarsmarkt op onze school.
De vrijmarkt voor en door kinderen.
Voor deze markt worden er a.s. vrijdag door de kinderen zeepjes gemaakt, die dan worden
verkocht. De opbrengst van deze zeepjes gaat naar Stichting Colt in Cambodja.
De kinderen hebben hier vanmiddag informatie over gekregen van beppe Nel (de Boer).
Zij gaat daar in de loop van het jaar ook weer naar toe om daar haar dochter te bezoeken.
Deze dochter(tante dus van Jilke, Idse en Jurjen )vetrekt al zeer binnenkort weer naar
Cambodja en zal daar dan, o.a. met de opbrengst van de verkoop van de zeepjes, het sanitair
in het weeshuis gaan opknappen!
Standhouders kunnen voor 15 euro een tafel huren.
Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot Caroline Wetenkamp (06-45374578)
en Anita Fokkens (0515-521369).
CITO eindtoets
Onze dames hebben het heel goed gedaan, proficiat!
Themaweken
De themaweken Communicatie en Media waren zeer succesvol. We hebben wat
gecommuniceerd met z’n allen! Voor de voorjaarsvakantie hebben we dit op een leuke
manier afgesloten d.m.v. een presentatie.
Vermist
De antieke telefoon van de fam. Meinen wordt sinds de vrijdag voor de voorjaarsvakantie
vermist. We voelen ons er verantwoordelijk voor omdat hij hier op school stond i.v.m. de
themaweken. Als iemand iets weet, horen wij dat graag!
Stagiaire
Juf Dana uit Tersoal doet haar maatschappelijke stage vanuit het AOC bij ons op school.
U zult haar nog een aantal donderdagen aantreffen in de onderbouw.

Omheining
Jan Tjalling heeft het hek aan de achterkant van de school weer hersteld. Dank,dank!
Luizen?
Nee, joepie, niet meer!!!
Plein
Een groepje mensen is bezig met de tekening voor de herinrichting van het plein. Vooral in
mei en juni gaan we graag daadwerkelijk aan de slag. Dit zal voornamelijk op zaterdagen en
in vakanties op de avonden gaan plaatsvinden. Wellicht kunt u alvast wat vrij houden om mee
te helpen?

MRvoorzitter
Zoals op de ouderavond al vermeld was, zijn we op zoek naar iemand die het voorzitterschap
binnen de MR van Jikke Jansma over wil nemen. Neemt u contact op met haar (521304)?
Belangrijke data
14 maart

Schoonmaakavond vanaf 18.30 uur, neemt u zelf een emmer en doekje mee?

22 maart

MR-vergadering

30 maart

Meester- en juffenfeest. De kinderen mogen verkleed op school komen en
hoeven geen drinken / fruit mee te nemen. Een cadeautje hoeft niet, maar een
tekening of knutsel wordt erg gewaardeerd.
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