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AGENDA

Locatie Tjerkwerd

NIEUWS
Lief en leed

* Vrijdag 8 juli dorpsfeest Tjerkwerd
* Dinsdag 12 juli afscheid groep 8
* Donderdag 14 juli laatste schooldag tot
12.30 á 13.00 uur
* Vrijdag 15 juli alle leerlingen vrij
* Maandag 29 augustus eerste schooldag

Wat vliegt de tijd, alweer een schooljaar (bijna) voorbij. We kunnen terugkijken op een goed schooljaar. Wel een extra week kerstvakantie (toch wel
onverwachts), maar geen grote problemen zoals een gehele schoolsluiting
vanwege corona. We zijn er nog niet vanaf, maar we leren er ook mee omgaan.
De vacature van de MR is ingevuld door Aukje Kootstra. Margriet Bekema
stapt in de GMR. We hebben tijdens de laatste vergadering afscheid van
Richard genomen. Richard, nogmaals bedankt voor al je inzet de afgelopen
acht jaar. Ook heeft de MR ingestemd met de laatste schoolplannen en de
inzet van het NPO geld. De nieuwe schoolgids, het jaarplan 2022-2023, het
schooljaarverslag 2021-2022 vindt u op onze website.
Dit jaar nemen we afscheid van vijf leerlingen uit groep 8. Rienk, Hester,
Lena, Benthe en Jippe heel veel plezier op het voortgezet onderwijs! En vergeet niet om nog eens langs te komen. We horen graag hoe het met jullie
gaat.
Volgende week (laatste schoolweek) wordt het dak vervangen. Het materiaal
is binnen. Dit kan enige overlast geven. Parkeren op het parkeerterrein naast
de school is niet mogelijk. Het dak wordt in twee gedeelte vervangen zodat
er altijd een ingang beschikbaar is voor de leerlingen om in de school te
komen. Het kan dus zijn dat u even moet omlopen en een andere ingang
moet gebruiken.

Volgende nieuwsbrief verschijnt
in het nieuwe schooljaar

Eerder had ik al verteld dat we met een nieuwe rekenmethode gaan starten.
We hebben gekozen voor Alles Telt Q. De opvolger van onze oude rekenmethode. De reken eisen zijn de laatste jaren aangescherpt. Volgend schooljaar
gaat een extern bureau ons begeleiden bij het implementeren van deze methode. De laatste weken hebben wij al met deze methode gewerkt om alvast
te wennen. Groep 3-4-5 gaat op papier werken, dus in werkboekjes en groep
6-7-8 gaat digitaal met deze methode aan de slag.
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Formatie
Vorige maand hebben alle ouders al een bericht via Klasbord ontvangen wat betreft de formatie 2022-2023.
Wat ik nog niet had gemeld is dat juf Elske niet meer bij ons
op school terugkomt. Zij heeft een nieuwe baan buiten
onze stichting gevonden. We wensen juf Elske heel veel
succes.

Afscheid groep 8 en laatste schooldag
Dinsdag 12 juli nemen we afscheid van groep 8 en donderdag 14 juli is onze
laatste schooldag. Meer informatie over hoe, wat en wanneer ontvangen de
ouders via Klasbord (zie ook al eerder gedeelde berichten op Klasbord).

Vakantieplanning 2022-2023
De MR heeft ingestemd met onze vakantieplanning. Deze kunt u onder andere terugvinden in de nieuwe schoolgids op de website. U ontvangt na de zomervakantie van
ons ook een papieren versie. Geen schoolkalender, maar wel een mooi overzicht.

Kooklessen-subsidie
Goed nieuws! Onze aanvraag voor de subsidie ‘Jong leren eten’
is goedgekeurd. Er is nog wat geld over. We hopen dan ook dat de kooklessen
volgend schooljaar nogmaals kunnen worden gegeven.

Speeltoestel
In overleg met de gemeente is besloten om niet een speeltoestel uit Spannum of Exmorra te halen.
Na de zomervakantie pakken we dit verderop en gaan we kijken wat mogelijk is.

Schoolfruit
Yes! Het is weer gelukt. Vanaf 5 september tot en met 10 februari 2023 ontvangen wij weer
drie dagen in de week schoolfruit op school. Een mooi project waar wij graag aan meedoen.

Namens het team wens ik u allen alvast een hele fijne zomervakantie!
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