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In groep 8 is de training
Weerbaarheid
In
het
Basis
Onderwijs (WIBO) met een
challenge afgesloten. De training
heeft er mede voor gezorgd dat er weer een positieve
sfeer in de groep is. In groep 3 is op 22 juni een WIBO
training gestart. Deze krijgt een vervolg in groep 4.

Nieuwe en vertrekkende Wrâldpoarters
Bente Postma, Nynke van der Meulen, Daan de Bruin
en Eva en Lotte Zwierenberg verwelkomen we als
nieuwe Wrâldpoarters! We wensen jullie een fijne
schooltijd toe. Afscheid hebben we genomen van
Myleena Bos, zij is verhuisd naar Heeg. We wensen
haar in Heeg een fijne schooltijd toe.

Kind op maandag
Week 27; Een lied maakt alles anders.
Paulus en Silas zitten in de gevangenis. In de nacht
zingen ze liederen. Dan gaan de deuren open. De
bewaker schrikt en is bang. Wat een groot wonder, dat
moet met God te maken hebben.
Week 28; Kijk je uit?
Paulus is weer op weg naar nieuwe plaatsen om over
Jezus te vertellen. We horen over de tempeltjes van de
godin Artemis en over de reis die Paulus maakt met een
schip. Het schip loopt vast. Toch zorgt God voor alle
mensen aan boord!
Week 29; Dit hoort bij mij!
De kinderen mogen vertellen wat bij hen hoort. Wat
doen ze graag en waar houden ze van? Ook Daniël laat
in de verhalen zien wie hij is.

Djembé lessen
Op 3 juli vinden er in alle groepen djembé
lessen plaats.

Bedankt!
In de afgelopen weken hebben we vaak een beroep op
ouders
gedaan.
Bijvoorbeeld
met
de
schoonmaakavond, schoolbieb, activiteitencircuit,
Modderdag en de sporttoernooien. Ouders en andere
vrijwilligers: Heel hartelijk bedankt voor jullie tijd en
inzet. Zonder hulp van vrijwilligers waren deze
activiteiten niet mogelijk!
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Verkeerskar op school

Afscheid nemen

In de week van 10 juli – 14 juli staat de verkeerskar op
school. Voor de kinderen van groep 1 t/m 4 is er op

Om 8.30 uur op vrijdag 14 juli gaan we afscheid nemen
van juf Verhaag, meester Hedzer en juf Sanne. We doen
dit op het grote schoolplein. Na de ceremonie is er voor
de ouders gelegenheid om de school binnen te lopen
en de afscheid nemende mensen de hand te drukken.
De kleuters komen op deze dag om 11.45 uur uit
school. De andere kinderen eindigen hun schooldag om
14.30 uur. Zij nemen hun eigen lunchpakket voor die
dag mee naar school.

Musical
dinsdagmiddag 11 juli een verkeerscircuit op het kleine
plein. Op donderdagmiddag 13 juli is er op het grote
plein voor de kinderen van groep 5 t/m 7 een
verkeerscircuit.

Op donderdag 20 juli gaan de kinderen van groep 8 hun
musical uitvoeren. De kinderen van school mogen
overdag van de musical genieten. ’s Avonds om 19.30
uur voeren zij de musical voor genodigden op, in it
Geahûs.

Een kijkje nemen….

Rapport

Op woensdagmorgen 12 juli, om 11.30 uur, zullen de
kinderen van alle groepen een kijkje gaan nemen in de
groep waar ze na de zomervakantie zullen starten! Om
12.15 uur mogen de ouders hun kinderen ophalen uit
de nieuwe groep. Zij kunnen dan kennismaken met de
nieuwe leerkracht van hun kind. Op deze ochtend
komen de kinderen van groep 8 om 11.30 uur uit
school.

Op donderdag 20 juli krijgen de kinderen het rapport
mee naar huis.

Laatste schooldag
Op vrijdagmorgen 21 juli is de laatste morgen van dit
schooljaar. De dresscode voor deze morgen is geel.
Deze morgen wordt De Wraldpoarte officieel een
Zonneschool! Hierover ontvangt u nog een aparte
uitnodiging.

Openingstijden schoolbieb
De schoolbieb is open op
donderdagmorgen.
De
uiterlijke inleverdatum van alle
boeken is 13 juli.

We gaan het jaar feestelijk afsluiten. Voor alle groepen
is dit op het grote plein. Vanaf 11.45 uur gaan we tot
maandag 4 september genieten van een heerlijk
verdiende zomervakantie!
In de tussentijd is de school:

De biebouders kunnen wel
versterking gebruiken!! Kunt u een keer in 4 of 6 weken
helpen? Wanneer u hier interesse voor heeft, kunt u
contact opnemen met de school.

Concert AMV
Op 13 juli, om 14.45 uur worden de ouders van de
kinderen uit de groepen 3 en 4 van harte uitgenodigd
om het concert, onder leiding van meester Johan, ter
afsluiting van de AMV-lessen bij te wonen!
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Tot slot
We wensen u een fijne zomerperiode toe.
Op 4 september hopen we de kinderen allemaal weer
in goede gezondheid te ontmoeten. Vanaf 8.10 uur
bent u samen met de kinderen van harte welkom in de
nieuwe groep!

Noteert u alvast
 Spreekuur-

4 sept

Met een vriendelijke groet, namens het team,
Linda Verhaag en Anja Algra
Nieuws van buiten de school:
Nieuwsbrief van de vereniging voor ouders en leden
Nieuws van PSZ Tomke
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