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AGENDA
* Woensdag 25 mei bezoek Jumbo
* Donderdag 26 mei Hemelvaartsdag
* Vrijdag 27 mei alle leerlingen vrij
* Maandag 30 mei start IEP lvs groepen 3-7
* Donderdag 9 juni schoolreisje alle groepen
* Maandag 20 juni groep 7-8 Bouw in Sneek
* Vrijdag 24 juni meesters- en juffendag
* Maandag 27 juni alle leerlingen vrij
* Woensdag 6 juli oudergesprekken
* Vrijdag 8 juli rapport mee

Locatie Tjerkwerd

NIEUWS
Lief en leed
Nog 8 schoolweken en dan is het zomervakantie. Het lijkt nog ver weg, maar
de tijd vliegt. Op dit moment wordt er achter de schermen hard gewerkt om
de formatie voor schooljaar 2022-2023 rond te krijgen. Juf Melanie blijft ook
volgend schooljaar bij ons op school en hier zijn we erg blij mee! Binnenkort
wordt de formatie met team en de MR besproken en daarna ontvangen alle
ouders een mail met informatie. Nog even geduld.
Op dit moment worden er, in de keuken, heerlijke pannenkoeken gebakken.
Alle leerlingen gaan in kleine groepjes met een ouder of een juf koken.
In de maanden juni en juli staan nog een aantal uitstapjes op het programma. Donderdag 9 juni gaan we op schoolreisje. Alle ouders hebben een mail
ontvangen met een overzicht qua kosten. Van de eigen leerkrachten ontvangt u nog informatie over de dag zelf. Vrijdagochtend 24 juni gaan we de
verjaardagen van alle leerkrachten vieren. Studenten van het Marne komen
ons helpen. Meer informatie ontvangt
u later. Het wordt een sportieve
ochtend!

* Donderdag 14 juli laatste schooldag tot
12.30 a 13.00 uur

Donateurs
Donateurs die de school steunen met een
donateursbijdrage ontvangen deze week een
betalingsverzoek. Mocht u geen link ontvangen en de school wel willen ondersteunen
met een eigen bijdrage dan mag u het zelf
gekozen bedrag overmaken op:
NL47 RABO 0308 7706 76
Ten name van Linda de Boer, Stichting Christelijk Basisonderwijs o.v.v. donateur

Zomerschool voor de huidige groepen 5-6-7-8
Zomerschool Súdwest-Fryslân gaat ook deze zomer door! Voor kinderen die
na de zomervakantie naar groep 6, 7 of 8 gaan. En we hebben ook weer
Brugklastraining. In de laatste 2 weken van de zomervakantie, 15 t/m 26
augustus, gaan we aan de slag met rekenen en taal! Iedere klas heeft maximaal 16 leerlingen en 2 juffen/meesters. We hebben een speciale zomerschoolmethode die bestaat uit veel spelletjes en activiteiten. En samen met
Technolab SWF zetten we een mini-Timmerdorp op, waar we actief en onderzoekend bezig gaan met rekenen en taal. Zomerschool is in Sneek.
Hieronder vindt u een link naar de folder. In juni geeft Koos van de zomerschool nog een presentatie aan de leerlingen van groep 5, 6 en 7 op school.

Volgende nieuwsbrief verschijnt op

https://www.weekendschoolswf.frl/wp-content/uploads/
folder_Zomerschool-swf_2022.pdf

vrijdag 8 juli

Bezoekadres: Waltaweg 29 8765 LM Tjerkwerd

Telefoon: 0515-579813
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